
 

Звіт завідувача кафедри історії  України 

історичного факультету  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 проф. В. В. Калініченка   

про роботу у 2020-2021 навчальному році  

  

1. Навчальна робота.  

Обсяг навчальної роботи кафедри історії України на 2020-2021 

навчальний рік склав  __4204_годин___  

  

Розподіл навчальної роботи на 2020 / 2021  навчальний рік  

  

Науково-педагогічні працівники 
(посади, прізвище,  

ініціали)  

Ставка  

Обсяг навчальної роботи, 

год.  

1 

семестр  

2 

семестр  За рік  

         

1. Калініченко В.В., завідувач 

кафедри  1,25 211 528 739 

 2. Наумов С.О., професор кафедри  1 248 248 526 

3. Посохова Л.Ю., професор кафедри  1  270 325 595 

4. Майстренко В.С., доцент кафедри  1 80 507 587 

5. Журавльов Д.В., ст.викладач 

кафедри  1  164 413 577 

6. Любавський Р.Г., доцент кафедри  1,25 413 324 737 

7. Захарченко Є.Ю., ст.викладач 

кафедри  0,5  153 143 296 

8. Нижнікова С.В., викладач кафедри  0,25  72 75 147 

Разом по кафедрі  7,25  1611  2593  4204 

  

Особисто я, як професор кафедри, протягом звітного періоду читав 

чотири спецкурси:  

1. «Історія українського націоналізму».  

2. «Історія українського національно-визвольного руху в ХХ ст.»  
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3. «Українсько-російські взаємини: минуле і сучасність».  

4. «Генеза «українського питання» в Російській імперії (к.XVIII–п.п.ХІХ 

ст.)»  

Ці курси є авторськими.  

Викладачі кафедри, якою я керую, протягом 2020/2021 навчального року 

виконали всі види навчальної роботи, основні та спеціальні курси забезпечені 

програмами, методичними рекомендаціями, розширився перелік дистанційних 

курсів. По основних курсах є підручники, написані викладачами кафедри.  

  

2. Навчально-методична робота.  

Навчальні матеріали кафедри історії України розміщуються переважно в  

системі  електронного  навчання  історичного  факультету   

(http://dist-edu.univer.kharkov.ua/), сайтах  історичного факультету 

(http://history.karazin.ua/) та кафедри (http://histukr.karazin.ua/). Також 

підготовлено, наповнено та оновлено дистанційні курси переважної більшості 

навчальних дисциплін кафедри. Курс «Освіта як феномен культури  

(на матеріалах історії України)» (старш. викл. Нижнікова С. В., заочне 

відділення) подано до сертифікації. 

 По спецкурсах, які я читав у звітному році, обновив робочі програми, 

методичні рекомендації та необхідне методичне забезпечення. Спецкурси 

забезпечені навчальним посібником для студентів ВНЗ з грифом Міністерства 

освіти і науки України «Історія України від найдавніших часів до сьогодення»  

(у співавторстві). Друк аркушів у посібнику 19,2, з яких мені належить   

7 друкованих аркушів. По всіх дисциплінах наявні дистанційні курси.  

 

3.Наукова робота.  

Протягом жовтня 2020 – квітня 2021 року було проведено 6 занять 

студентського гуртка кафедри (куратор – професор Посохова Л. Ю.). Засідання 

проходили в форматі ZOOM-конференцій, що дозволило збільшити кількість 
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учасників дискусій та залучити до обговорень представників з різних ВНЗ 

Харкова та України. 14 квітня 2021 року відбувся Міжкафедральний колоквіум 

молодих учених з історичної урбаністики «Жити у місті: трансформація 

просторів і стилів життя. Від античності до сучасності». Модераторами заходу 

були викладачі кафедри історії України доцент Любавський Р. Г., ст. виклад. 

Нижнікова С. В. та ст. викл. Захарченко Є. Ю. У роботі колоквіуму взяли участь 

13 молодих науковців з п’яти кафедр факультету. Від кафедри історії України 

взяли участь 6 представників.  

26 квітня 2021 року до 35-роковини Чорнобильської катастрофи 

відбудбувся науковий семінар кафдери: «Малі оповіді» про Чорнобиль.  

Доповідач — доцент Телуха С. С. Модератором заходу виступила 

 ст. викл. Нижнікова С. В. 

29 квітня 2021 року відбувся науковий семінар кафедри історії України. 

Запрошений гість — Олександр Зайцев, доктор історичних наук, професор 

кафедри нової та новітньої історії України гуманітарного факультету 

Українського католицького університету (м. Львів).Тема доповіді «Дон Кіхот 

націоналізму: «вістниківський» період Дмитра Донцова». Модератором заходу 

виступила професор Посохова Л. Ю. Підчас семінару відбулася презентація і 

обговорення книги «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра 

Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії» (Київ: Критика, 

2019. 344 с. ) 

17 травня 2021 року відбувся науковий семінар кафедри «Міщани VS 

шляхта на руських землях Корони Польської в XV — першій половині XVII 

століття». Доповідачем виступила Тетяна Гошко, доктор історичних наук, 

професорка кафедри історії гуманітарного факультету Українського 

католицького університету (м. Львів). Дискутантка: професор Людмила 

Посохова. Під час заходу відбулася презентація книги: «Антропологія міст і 

міського права на руських землях у XIV- XVII» (Київ. Критика, 2019. 564 с.). 
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28 травня 2021 р. о 14:00 в ауд 5-58 було презентовано книгу 

М. З. Бердути «Сторінки мого життя. Спогади і роздуми» за участі автора. 

Михайло Захарович Бердута, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, довгий час займав посаду заступника декана з навчальної роботи, 

викладав курси з історії України, української етнології, символіки, методики 

викладання, нагороджений почесним званням «Заслужений викладач 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». 

Студенти кафедри протягом навчального року неодноразово ставали 

переможцями конкурсів та стипендіатами міжнародних програм.  Голова 

студентського наукового гуртка кафедри історії України, студентка 1 курсу 

магістратури Марія Ваніна (науковий керівник – професор Посохова Л. Ю.) 

стала учасницею стипендіальної програми Sur-Place 2020/21 Фонду Конрада 

Аденауера в Україні серед студентів східноукраїнських університетів. 

Студентка 3 курсу Варвара Кабаргіна (наук. керівник – старш. викладач 

Захарченко Є. Ю.) стала переможницею YOUTH ESSAY PRIZE 

COMPETITION: THE FIFTH CALL Understanding Association Agreements 

between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia від 3DCFTAs. Студентка 3 

курсу Варвара Кабаргіна стала переможницею Всеукраїнського конкурсу 

наукових, науково-дослідницьких проєктів студентів, аспірантів «Зберігаючи 

пам’ять про Голокост» і посіла ІІ місце. Її робота «Метаморфози пам’яті. Євреї 

на карті Харкова, Одеси та Дніпра» (науковий керівник старш. викл. Є. Ю. 

Захарченко). 

 

5. Міжнародне співробітництво  

 14-15 травня 2021 року відбувся завершальний Міжнародний науковий семінар 

«У пошуках обличчя міста: практики саморепрезентації багатонаціональних 

міст України в індустріальну та постіндустріальну добу»в межах наукового 

проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну 
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і постіндустріальну добу». У заході взяли студенти, аспірант та викладачі 

кафедри історії України.  

 

4. Організаційна робота  

Протягом 2020-2021 навчального року кафедра брала участь у 

загальноуніверситетських Днях відкритих дверей та МАНі.  Упродовж 

навчального року кафедра проводила презентації профорієнтаційного плану для 

майбутніх випускників у середніх школах  Харкова, зокрема в 46 та 6 гімназіях. 

У 2020-2021 навчальному році кафедра історії України продовжила 

модерування сайту кафедри http://histukr.karazin.ua/ та сторінки кафедри у 

соціальній мережі Facebook.  

Кафедра проводила виховну роботу у взаємодії зі студентським 

самоврядуванням. Викладачі кафедри Майстренко В.С., Любавський Р.Г., 

Захарченко Є.Ю., Журавльов Д. В., Нижнікова С. В. були кураторами 

академічних груп студентів історичного факультету, здійснювали активну 

виховну роботу.   

Я, як завідувач кафедри, а також викладачі кафедри здійснювали 

індивідуальні та колективні виховні бесіди зі студентами, імплементували 

сюжети спрямовані на моральне й патріотичне виховання у зміст курсів, 

сприяли розвиткові самостійності та ініціативності у студентів. Я, як завідувач 

кафедри, здійснював виховну та науково-методичну роботу з аспірантами 

кафедри.  

  На кафедрі регулярно ведеться профілактична робота зі створення 

безпечних умов праці та навчання. Згідно з обов’язками завідувача кафедри, я 

упродовж звітного року проводив регулярні інструктування щодо дотримання 

правил пожежної безпеки та створення безпечних умов праці та навчання згідно 

Наказів ректора по університету.  

 

http://histukr.karazin.ua/
http://histukr.karazin.ua/
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5. Кадровий склад кафедри. 

На кафедрі у 2020-2021 навчальному році працювало 8 штатних викладачів, з 

них 3 доктори наук, 5 кандидатів наук. Тобто всі викладачі кафедри мають 

наукові ступені. Отже, усі обов'язки, покладені на мене контрактом, підписаним 

з ректором у грудні 2019 р. на 5 років, я успішно виконую.  

  

Завідувач кафедри  

 історії України          Володимир КАЛІНІЧЕНКО  

  

Звіт затверджений на засіданні вченої ради історичного факультету  

Протокол №    від «    » вересня 2021 р.  

  

Голова                 Сергій ЛИТОВЧЕНКО   

  

  

Секретар                Євген ЗАХАРЧЕНКО  


