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Звіт 

завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології  

за 2020 - 2021 навч. рік 

У 2020 – 2021 навчальному році кафедра працювала в екстремальних 

умовах карантину. Це завадило проведенню деяких запланованих заходів. Втім, 

і в цих умовах діяльність кафедри була достатньо продуктивною (6 місце в 

університетському рейтингу). 

Серед тих показників, які враховуються при визначенні місця кафедри в 

університетському рейтингу, можна назвати такі:  

Склад кафедри: Всі члени кафедри мають наукові ступені та вчені 

звання, двоє викладачів – почесні звання. Нещодавно С.М. Куделко отримав 

звання «Заслужений викладач ХНУ». Все це конвертується в бали. 

 

Електронний (дистанційний) навчальний курс, що отримав сертифікат 

Центру електронного навчання. Таких у минулому навчальному році два: 

Іващенко В.Ю. «Спеціальні історичні дисципліни» (Сертифікат № 236/2020); 

Куделко С.М. «Краєзнавча навчально-виробнича практика» (Сертифікат № 

239/2020). 

Було опубліковано декілька монографій, рекомендованих до друку 

Вченою радою університету, авторами яких були й члени кафедри:  

1. Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету / редкол.: 

В. С. Бакіров (гол. ред.) та ін.; Іващенко В. Ю. , Рачков Є. С., Куделко С. М., Павлова О.Г. та 

ін. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 212 с. 

2. Вкарбовані в літопис науки / уклад. О. І. Вовк, А. В. Григор’єв, С. М. Куделко. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 376 с. 

3. Медичний факультет Каразінського університету 1805-1920 років / І.В. Белозьоров, 

 С.І. Посохов, Е.С. Проценко, М.І. Кириченко.; Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 336 с 

 

За перемогу в університетському конкурсі наукової та навчальної 

літератури всі ці видання були відзначені дипломами. В т.ч. диплом I ступеня 

отримала книга «Вкарбовані в літопис науки», а диплом 2-го ступеня дві інші. 

 

Було опубліковано 1 статтю у журналі, що реферуються системами 

SCOPUS або Web of Science (С.І. Посохов Проблеми теорії та практики історичної 

імагології: український вимір // IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL. 2020. № 2(16), р. 7 – 

29), а також 11 статей у фахових виданнях. 

Наші праці цитуються. На жаль, Український індекс наукового цитування 

зараз неактивний (http://uincit.uran.ua/), тобто сайт закритий на реконструкцію. 

В Гугл Академії мій h-індекс становить 10.  

http://uincit.uran.ua/
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В 2020/2021 навчальному році кафедрою було організовано такі 

конференції та семінари:  

– міжнародного рівня 

1. Міжнародний польовий семінар «(II Міхеєвські читання), присвячені 120-

річчю початку досліджень салтівської археологічної культури в Україні». 18–20 

вересня 2020 р.  

2. ІІІ Міжнародний круглий стіл «Інформатизація архівної справи: архівні 

інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та 

задоволенні потреб користувачів (до Міжнародного тижня архівів), 10 червня 

2021 р.  

3. Міжнародний науковий семінар «У пошуках обличчя міста» 14 травня 2021 

р.–15 травня 2021 р.  

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

джерелознавства» 23–24 квітня 2021 р.  

5. 38-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених, 2 грудня 2020 р.  

– всеукраїнського рівня 

1. Круглий стіл за участі молодих учених "Урбаністичні студії в Україні: 

міський простір та символічні образи". 27 листопада 2020 р. 

2. ХІІ Луньовські читання «Музейні будівлі та при музейний простір». 

Науково-практичний семінар 25 березня 2021 р. 

 

На кафедрі регулярно відбувалися засідання наукових гуртків: 

1.Науковий студентський гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних 

історичних дисциплін. 

2. Науковий студентський гурток мистецтвознавства. 

3. Науковий студентський гурток археології  

 

Кафедра активно співробітничає з різноманітними установами та 

організаціями (див. сайт кафедри). В тому числі в минулому навчальному році 

діяло сім договорів про співпрацю. 

 

Стажування у поточному навчальному році науково-педагогічних 

працівників кафедри за кордоном: Рачков Є.С., Університету імені Султана 

Мехмеда Фатіха (Стамбул, Туреччина, квітень 2021 р.). 
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Сертифікація науково-педагогічних працівників відповідними 

професійними організаціями: 

Центр післядипломної освіти ХНУ  імені В. Н. Каразіна, Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації Павлової О.Г.: реєстраційний № 0207-478 від 

14.05.2020, за освітньою програмою «Українська мова в професійному 

спрямуванні», з 20 лютого 2020 р. по 14 травня 2020 р. (7 кредитів ЄКТС).  

Центр післядипломної освіти ХНУ  імені В. Н. Каразіна, Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації Рачкова Є.С.: реєстраційний № 0207-837 від 

16.12.2020, за освітньою програмою «Організація підсумкового контролю знань 

у дистанційному форматі на базі LMS Moodle», з 07 грудня 2020 р. по 16 грудня 

2020 р. (1 кредит ЄКТС) 

Товариство польської культури в Харкові та Польський освітньо-

культурний центр засвідчили відповідним сертифікатом (№ 21-559), що Євген 

Рачков закінчив курс польської мови та культури в обсязі 90 академічних годин 

на рівні B2. 

 

В минулому навчальному році завершилася реалізація міжнародного 

наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст 

України в індустріальну та постіндустріальну добу» (керівник – С.І. Посохов, 

грант КІУС Альбертського університету). Тепер до друку готується колективна 

монографія. Розпочалася робота над новим проектом «Культурна мозаїка 

міста» (керівник – С.І. Посохов, грант КІУС Альбертського університету). 

 

Викладачі кафедри керують археологічною, музейно-архівною, 

краєзнавчою та педагогічною практиками.  

Всі події в житті кафедри висвітлюються на кафедральному веб-сайті.  

На сайті також розміщено робочі програми навчальних дисциплін.  

Співробітники кафедри долучилися до викладання міжфакультетських 

дисциплін (Є. Рачков).  

За підсумками внутрішнього аудиту суттєвих зауважень кафедра не має. 

Співробітники кафедри бере активну участь в реалізації Стратегії 

розвитку університету до 2025 р. Зокрема, С.І. Посохов є керівником трьох 

проектів (2.2, 4.6, 5.1), С.М. Куделко є заступником керівника (проект 4.6), Є.С. 

Рачков секретарем групи (проект 5.1), В.Ю. Іващенко та І.Б. Шрамко (члени 

групи з реалізації проекту 4.6). 

 

Завідувач кафедри                                                             Сергій ПОСОХОВ 


