
Звіт
завідувача кафедри історії стародавнього світу  та середніх віків

історичного  факультету
про роботу кафедри в 2020/2021 навчальному році

І. Робота з кадрами
1.1. Кількісний та якісний склад кафедри:
Науково-педагогічні працівники - 8 осіб та 6,25 ставок
з них сумісників - 26 (13 ставок)

• кандидатів наук - 5
• докторів наук - 3

Кількість наукових працівників (кількість ставок) - 0 з них:
• кандидатів наук
• докторів наук

Кількість навчально-допоміжного персоналу (кількість ставок) – 2
• кандидатів наук- 1

Кількість аспірантів -2, докторантів - 0, здобувачів – 0

1.1. .

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. (Розділ 5.
Університетський менеджмент у 2025 році Проект 5.2. «Управлінські рішення»)
Робота над докторськими Дисертаціями:
Доц. С.В. Літовченко, доц. О.А. Ручинська, доц. С.В. Д’ячков, доц. А.М. Домановський
працюють над темами докторських дисертацій.

Аспіранти:
Робота з аспірантами:
Аспірантка Семибратська Анастасія Ігорівна

Науковий керівник: Литовченко Сергій Дмитрович.
Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (1 жовтня 2020 - 30 вересня 2024 рр.), денна.
Назва наукової роботи: «Жіночі образи в олімпійському пантеоні: походження, становлення
та трансформація (VIII –  середина IV ст. до н.е.)». Стан виконання: складені кандидатський
екзамен з іноземної мови. Йде збір матеріалів та їх опрацювання за темою дисертації.
Спеціальність № 07.00.02 - всесвітня історія.

Аспірантка Семененко Олена Володимирівна

Науковий керівник: Ручинська Оксана Анатоліївна.
Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (1 жовтня 2020 - 30 вересня 2024 рр.), денна.
Назва наукової роботи: «Культ Асклепія у Давній Греції класичного періоду та у Римській
імперії в англо-французькій історіографії». Стан виконання: складені кандидатський екзамен
з іноземної мови. Йде збір матеріалів та їх опрацювання за темою дисертації. Спеціальність
№ 07.00.02 - всесвітня історія.

Аспірант Рябко Андрій Олексійович - продовжує навчання в аспірантурі після виходу з
академічної відпустки.

Науковий керівник: Ручинська Оксана Анатоліївна.



Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (15 вересня 2016 – 15 вересня 2021 рр. (новий термін з
урахуванням відпустки), із них - 1 рік академічної відпустки у зв’язку з доглядом за хворим
батьком), денна.
Назва наукової роботи: «Виховання та освіта громадянина в античних державах Північного
Причорномор’я».

Опубліковано у фахових виданнях: 

1. Рябко А. Культ Ахілла Понтарха в античній Ольвії // Актуальні проблеми вітчизняної
та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007.
-  Вип. 10. – С. 40 – 49.

2. Рябко А. Гімнасії та гімнасіархи в античних державах Північного Причорномор’я / А.
Рябко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків: ХНУ ім. В. Н.
Каразіна, 2018. – Вип. 21. – С. 13-21.

3. Рябко А. О. Проблеми мусичного виховання в античних державах Північного
Причорномор’я // «Вісник» Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна. Випуск 56. Серія «Історія», – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, С. 19-29.

4. Рябко А. (Харків). До питання про статус гімнасіарха в античних державах Північного
Причорномор’я // Дриновський збірник. Том XIII. – Софія-Харків, Видавництво
Болгарської Академії наук ім. проф. М. Дринова, 2020. - С.40-44.

5. Рябко А.О. Трансформації в системі освіти і виховання громадянина в античних
державах Північного Причорномор’я у зв’язку з поширенням влади Риму. // «Вісник»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Випуск 59. Серія
«Історія», – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна,  - Подано до друку.

Обговорення на кафедрі повного тексту дисертації відбулося у вересні 2021 р. Спеціальність
№ 07.00.02 - всесвітня історія.

Аспірантка заочне відділення Походнякова А. С.
Науковий керівник: Литовченко Сергій Дмитрович.
Строк навчання в аспірантурі: 4 роки
Назва наукової роботи: «Набатейські араби у V ст. до н. е. – 106 р. н. е. Стан виконання:
складені кандидатські екзамени. Йде збір матеріалів та їх опрацювання за темою дисертації.
Спеціальність № 07.00.02 - всесвітня історія. – надано академічну відпустку у зв’язку зі
станом здоров’я (з вересня 2021 р.).

1.3. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих
викладачів і науковців.
На кафедрі працює 3 молодих викладача:

- Доц. Каріков С. А. доктор. іст. наук, доц. - 0,5 ставки
- Доц. Домановський А. М., канд. іст. наук, доц. – 0,5 ставки
- Доц.Токарєв А. М., канд.іст.н. - 1 ставка.

1.4. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
• Забезпечення індивідуальних місць для роботи викладачів

П. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів
НДР
2.1. Фундаментальні та прикладні НДР. що виконуються за результатами конкурсу,
проведеного МОН України, обсяги їх фінансування в 2018 та 2019 роках (номери тем, угод,
контрактів, прізвища керівників).



2.2. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. (Вчена Рада історичного факультету)

1. Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства / Ред. Харви, Сьюзен
Эшбрук, Хантер, Дэв Г.; пер. с англ. В.В. Швец; гл. ред. С.Б. Сорочан, ред. А.Н. Домановский,
П.Е. Михалицын, А.А. Роменский, О.А. Ручинская. - Харьков: Майдан, 2020. - 960 с.
(Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Том 6) (60 д.а.) (Рекоменд. Вченою радою історичного ф-ту
ХНУ, протокол №13 від 12. 12. 2019 р.).

2. Пищулина Н.О., Сорочан С.Б., Фомин М.В. Некрополь и кладбища Херсонеса –
Херсона: материалы к исследованиям. Харьков: Майдан, 2020. 506 с., илл. (Нартекс.
Byzantina Ukrainensia. Том 7) (30,88 д.а.) (Рекоменд. Вченою радою історичного ф-ту ХНУ,
протокол №6 від 31. 08. 2020 р.).

3. Класика, що випереджае час. Харків, 2020. (Розділ монографії підготовлений доц.С. Д.
Литовченко)

4. Мартемьянов А. П. Ветераны римской армии – магистраты и жрецы в Нижней Мезии:
монография; Алексей Павлович Мартемьянов: библиография, интервью, воспоминания.
Харкьво: Контраст, 2021.

5. Сергєєв І. П. Нарис історії фінансового господарства давніх римлян. Харків, Майдан,
2021

6. Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-визанийского лектория
при Свято-Пантелеимоноском храме / Ред. проф. С.Б. Сорочан; сост. А.Н. Домановский. –
Вып.8. – Харьков: Майдан, 2020. – 194 с. (11 д.а.). (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. –
Supplementum 8). (Рекоменд. Вченою радою історічного ф-ту ХНУ протокол № 6 від 31. 08.
2020).

7. Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту на шпальтах газети «Утро»
(1906–1916 рр.): зб. матеріалів / Уклад., вступ. ст., покажчики А. М. Домановський, М. Є.
Домановська. Харків: Майдан, 2020. 150 с.

8. Домановский А. Загадки истории. Франкская империя Карла Великого. Харьков:
Фолио, 2020. 378 с.

9. Історія цивілізації. Україна. Том 1. Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. — ІХ ст.) /
Упорядник Михайло Відейко. Харків: Фоліо, 2020. 586 с. А. М. Домановський розділів "Фема
Херсон" (с. 380-387), "Таємниця печерних міст" (с. 388-394), "Готія в Криму" (с. 395-400),
"Економіка Таврики" (с. 521-527), "Фема Херсонес (Візантія)" (с. 564-570).

10.З української старовини / текст Д. І. Яворницький; ілюстр. С. І. Васильківський, М. С.
Самокиш ; передм. С. І. Світленко та В. М. Ханко ; прим. А. М. Домановський. Харків:
Видавець Олександр Савчук, 2020. 144 с., 44 іл.

2.3. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SKOPUS та / або
WebS (надати список).

Статті у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових
праць):

1. Ручинська О. Особливості благодійництва в Ольвійському полісі (VI-I ст. до н.е.)
// Емінак: науковий щоквартальник. 2021. № 1 (33) (січень-березень). С. 219-229
(фахове видання)

2. Ruchynska O. Euergetism and benefaction in ancient Olbia // The Greeks and Romans
in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World
(7th century BC-5th century AD / Ed. G.R. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave.
Oxford: Archaeopress, 2021. P.245-250.

3. Сорочан С.Б. Парамедицина Византии // Східноєвропейський журнал внутрішньої
та сімейної медицини. 2020. №1. С. 69-81 (стаття, 1,3).



4. Сорочан С.Б. Клиническая медицина в Византии // Східноєвропейський журнал
внутрішньої та сімейної медицини. 2020. №2. С. 122-142 (стаття, 3).

5. Сорочан С. Б. Чудеса, магия и парамедицина в Византии // Византийская мозаика:
Сборник публичных лекций Эллино-визанийского лектория при
Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С.Б. Сорочан; сост.
А.Н. Домановский. – Вып. 8. – Харьков: Майдан, 2020 (Нартекс. Byzantina
Ukrainensia. – Supplementum 8). – С. 23-50 (стаття зи сб., 1,3).

6. Івлєв К.О., Сорочан С.Б. Про типову кар*еру вченого ромея XV ст. (за
матеріалами сатиричного діалогу «Мазаріс») // Стародавнє Причорномор*я. Сб.
ст. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021. – Вип. 13. – С. 173-178 (стаття, 0,5).

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою.

1. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми історії та археології України»
присвячена 215-річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків,
листопад 2020 р. (Члени оргкомітету С. В. Д’ячков А. М. Домановський, С. Д. Литовченко, І.
П. Сергеєв, С. Б. Сорочан, А. М. Токаре). (http://museum.kh.ua/docs/publications/604.pdf )
(https://khiao.wordpress.com/2021/02/24/conf_2020/)

2. ХХ-а Міжнародна учнівська конференція «Різдвяні читання» наукового товариства
«Нартекс». Харків, 24 січня 2021 р. Члени оргкомітету проф. С. Б. Сорочан, доц.
А. М. Домановський, доц. О. А. Ручинська (http://surl.li/wjix)

3. Міжнародна наукова конференція Дриновські читання «Балкани в міжнародних
відносинах: від Пізньої античності до епохи глобалізації». Харків, 30–31 березня 2021 р.
Члени оргкомітету проф. С. Б. Сорочан, доц. А. М. Домановський, доц. С. Д. Литовченко
(https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=10336 ;
http://history.karazin.ua/themes/history/resources/0aeb87eafe6cf456fc405d3262499abb.pdf)

4. 74-а Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання», 23 квітня 2021
р. Член оргкомітету. доц. С. Д. Литовченко.
(http://history.karazin.ua/announcements/798-Karazinsky-chytannya)

5. IV Італійсько-Українська Наукова Зустріч «Україна-Італія: археологія і формування
просторів історичної пам’яті»: віртуальна конференція з нагоди Дня італійських наукових
досліджень у світі (16 квітня 2021
р.)(http://history.karazin.ua/announcements/825-IV-Italy-Ukraine-Scientific-Meeting+)

6. Міська відкрита конференція-конкурс для учнів 9 - 11-х класів ліцеїв і гімназій
"Каразінський колоквіум"
(http://www.lyceum.univer.kharkov.ua/index.php/ua/uchebno-vospitatelnaya-rabota-2/karazinskij-k
olokvium

2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою.

1. 20 учнівська конференція «Різдвяні читання» / Кафедра історіі стародавнього світу та
середніх віків ХНУ імені В.Н. Каразіна (Харків, 29. 01. 2021 р.).

2. Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики:
до 165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького». Харків, 6 листопада 2020 р. Член
оргкомітету доц. А. М. Домановський
(https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=9750 )

3. 2. Круглий стіл «МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ЛАВРОВСЬКИЙ (3.12.1825 – 30.09.1899)
– НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР (ДО 195-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)».
Харків, 17 грудня 2020 р. Члени оргкомітету проф. С. Б. Сорочан, доц. А. М. Домановський.
(https://byzantina.wordpress.com/2020/12/16/news-1398/ )

http://museum.kh.ua/docs/publications/604.pdf
https://khiao.wordpress.com/2021/02/24/conf_2020/
http://surl.li/wjix
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=10336
http://history.karazin.ua/themes/history/resources/0aeb87eafe6cf456fc405d3262499abb.pdf
http://history.karazin.ua/announcements/798-Karazinsky-chytannya
http://history.karazin.ua/announcements/825-IV-Italy-Ukraine-Scientific-Meeting
http://www.lyceum.univer.kharkov.ua/index.php/ua/uchebno-vospitatelnaya-rabota-2/karazinskij-kolokvium
http://www.lyceum.univer.kharkov.ua/index.php/ua/uchebno-vospitatelnaya-rabota-2/karazinskij-kolokvium
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=9750
https://byzantina.wordpress.com/2020/12/16/news-1398/


2.14. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і техніки,
стипендій, грантів, премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України. НАН України.

2.15.Організація наукової роботи студентів та її результати.
Контроль та координація роботи студентського наукового товариства кафедри «Ad

fontes», проводився науковій семінар з грецької мови «OI ELLENIKOI AGONOI»,
підготовлена збірка матеріалів студентського круглого столу.

2.16.Наявні проблеми та шляхи їх вирішення
3. Результати роботи із забезпечення якості освіти
3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє

навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП) складає біля 600 годин.
Кількість загальних курсів - 7
Кількість спецкурсів - 8
Навчальне навантаження кафедри (в годинах)

• усього - 3687,21 годин
• лекцій – 1020 год
•лабораторних, практичних -382  практичних.

Проблеми та шляхи їх вирішення: нерівномірне навантаження викладачів. Планується
перерозподіл навантаження викладачів.

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.
1. Матеріально-технічне забезпечення (стисла характеристика)
• аудиторний фонд кафедри: 1 власна навчальна кімната для практичних та самостійних

занять студентів;
• технічні засоби навчання: комп'ютерний клас факультету, мультимедійні проектори,

комп'ютери
• наочні засоби: навчальні відео- та аудіофільми, мультимедійні лекції та електронні

підручники на сайті, слайди, демонстраційні плакати.
•
2. Методичне забезпечення
2.1. Забезпеченість підручниками (навчальними посібниками):

№ п/п
Дисципліна

Рівень забезпеченості

Повністю (норма 1/2)
Частково (1/2 -

1/10)
Незабезпечені

1 Історія Стародавнього Сходу +

2 Історія Греції та Риму +

3 Історія середніх віків +

4
Міжфакультетська дисципліна
Історія Хрестових походів +

5
Антична культура

+

6
Історія країн Азії та Африки в
середні віки, новий та новітні часи +

7
Спецкурс:  Історія культури Європи:
античний світ, середньовіччя +



8
Спецкурс: Джерелознавство історії
середніх віків +

9
Актуальні проблеми всесвітньої
історії +

10
Спецкурс: Історія та археологія
візантійського Криму +

11
Спецкурс: Візантія: історія, побут,
менталітет +

12
Спецкурс: Історія раннього
християнства та гностичних течій
пізньоантичної доби

+

13
Спецкурс: Історіографія античності
та історіографія середніх віків +

14
Спецкурс: Історія релігій
стародавнього світу +

15
Спецкурс: Вступ до біблеїстики

+

2.2 Рівень забезпеченості навчально-методичними комплексами:
№ Дисципліна

Робоча
програ

м а

Конспек
ти лекцій

Метод.
матеріали

до
семінарсь
кихзанять

Матеріал и
для заочних

форм
навчання

Метод.
вказівки до
написання
кваліфікаці
й них робіт

Завдання
для

контрольни
х робіт,

передбачен
их

навч.плано
м

Тесто
ві

завда
ння Екза

мен.
білети

На паперових та електронних носіях
1 Історія

Стародавнього
Сходу

+ + + + х + + +

2 Історія Греції та
Риму + + + +

х
+ + +

3 Історія середніх
віків + + + + х + + +

4 Міжфакультетськ
а дисципліна
Історія
Хрестових
походів

+ + + х

х

+ + х

5 Антична
культура + + + + х + + +

6 Історія країн Азії
та Африки в
середні віки,
новий та новітні
часи

+ + + +

х

+ + +



7 Спецкурс:
Історія культури
Європи:
античний світ,
середньовіччя

+ + + +

х

+ + х

8 Спецкурс:
Джерелознавство
історії середніх
віків

+ + +

х х

+ + +

9 Актуальні
проблеми
всесвітньої
історії

+ + +

х х

+ + +

10 Спецкурс:
Історія та
археологія
візантійського
Криму

+ + +

х х

+ + +

11 Спецкурс:
Візантія: історія,
побут, менталітет

+ + +
х х

+ + +

12 Спецкурс:
Історія раннього
християнства та
гностичних течій
пізньоантичної
доби

+ + +

х х

+ + +

13 Спецкурс:
Історіографія
античності  та
історіографія
середніх віків

+ + +

х х

+ + +

14 Спецкурс:
Історія релігій
стародавнього
світу

+ + +

х х

+ + +

15 Спецкурс: Вступ
до біблеїстики + + +

х х
+ + +

Примітка. Наявність чи відсутність навчально-методичних матеріалів позначається знаками +
та - відповідно. Якщо певний вид навчальної роботи не передбачається навчальним планом,
ставиться позначка х.

2.3. Кількість електронних навчальних ресурсів
Назва Кількість Дисципліни, при викладанні яких

використовуються
Електронні версії навчально-
методичних матеріалів

Дані п.2.2



Мультимедійні ілюстративні
матеріали Лекції по всім дисциплінам кафедри
Дистанційні курси Історія Стародавнього Сходу

Історія Греції та Риму
Історія середніх віків
Антична культура
Історія країн Азії та Африки в середні віки,
новий та новітні часи
Спецкурс:  Історія культури Європи:
античний світ, середньовіччя
Спецкурс: Джерелознавство історії середніх
віків
Актуальні проблеми всесвітньої історії
Спецкурс: Історія та археологія
візантійського Криму
Спецкурс:Візантія: історія, побут, менталітет
Спецкурс:Історія раннього християнства та
гностичних течій пізньоантичної доби
Спецкурс:  Історіографія античності  та
історіографія середніх віків
Спецкурс: Історія релігій стародавнього світу
Спецкурс: Вступ до біблеїстики

Матеріали для комп'ютерного
тестування Заліки, контрольні роботи та письмова

частина екзаменів по всім дисциплінам
кафедри

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців. Кафедра
прийняла участь у ліцензуванні аспірантури (проф. Сорочан С. Б. – гарант)
3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища
викладачі-розробників).
Ручинська О. А. Історія раннього християнства та гностичних течій пізньоантичної доби (1
курс магістри, спеціальність 032 Історія та археологія)
Домановський А. М. Історія та археологія візантійського Криму (1 курс магістри,
спеціальність 032 Історія та археологія)
Домановський А. М. Міжфакультетська дисципліна  Історія Хрестових походів  (2 курс
бакалаври, всі спеціальності)
3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність
Декан факультету, доцент кафедри С. Д. Литовченко приймає участь у організації роботи з
абітурієнтами .
День відкритих дверей історичного факультету -  доц.С. Д. Литовченко
(https://univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/announce?news_id=9799)
Презентація педагогічної практики у цій школі (директор ліцея - доц. С. В. Д’ячков)
Харківський університетський ліцей Харківського міської ради Харківської області. Адреса:
пр. Леніна, 20. E- mail:lyceum@univer.kharkov.ua
http://history.karazin.ua/themes/history/resources/a152065907ccae18c900f048e69cf72c.pptx
Доц. О. А. Ручинська є членом суддівської колегії XIV міського турніру юних істориків.
Харків,15.05.2021 та членом наглядової комісії районної олімпіади з історії, Шевченківський
р-н, м. Харків,  20 листопада 2020
Доц. А. М. Домановський підготував переможця ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2021 р.
Переможець (перше місце) - Дудко Леонід Владиславович (Харківське територіальне

http://history.karazin.ua/themes/history/resources/a152065907ccae18c900f048e69cf72c.pptx
http://www-history.univer.kharkov.ua/index.php?lang=u&id=185
mailto:lyceum@univer.kharkov.ua


відділення МАН України; Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук
Харківської обласної ради»; Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської
області). Тема роботи: Не "розбоєм і грабунком єдиним": економіка Кримського ханату
(середина XV - кінець XVIII ст.).
3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та без
грифу МОН України) (надати список).
Сорочан С.Б. История культуры Европы. Средние века: Курс лекций. 2-е изд., дораб.
Харьков: Майдан, 2021. 446 с. (27,88 д.а.) (Рекоменд. Вченою радою історичного ф-ту ХНУ,
протокол №6 від 31. 08. 2020 р.).
Oksana A. Ruchynska. Ancient Culture Handbook for bachelor’s degree students (032 History and
Archeology)

3.7. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами,
розміщеними на сайті університету (плани та програми, електронні версії підручників,
навчальних посібників, лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів,
завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів тощо).
(см.  Табл 2.2)

3.8. Розвиток кафедрального веб-сайту. Існує кафедральний веб-сайт на якому розміщені
розклад занять, календарно-тематичні плани та програми. Демонстраційні матеріали
видавничої діяльності кафедри. http://antiquity.karazin.ua/
3.9. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять.

Форми контролю якості викладання (за навчальний рік)
№ п/п Форми контролю Кількість

1 Взаємовідвідування занять 16
2 Відкриті заняття 16
3 Анкетування студентів
4 Адміністративний контроль постійно
5 Інші форми

На кафедрі увесь лекційний матеріал викладається з залученням мультимедійної техніки та
іншої допоміжної техніки.
На кафедрі функціоную студентське наукове товариство (СНТ) (куратор доц Ручинська О.
А.). Студенти СНТ приймають активну участь у науковій роботі кафедри, активно приймають
участь у міських, республіканських та міжнародних наукових конференціях та з'їздах, мають
самостійні наукові публікації
3.10. Оновлення форм і методик викладання. Залучення мультимедійного забезпечення і
опанування різних дистанційних форм навчання
3.13. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання,
запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою (надати
назви курсів, прізвища викладачів-розробників).
Розроблені дистанційні курси Токарєв А. М. Історія Греції та Риму, Литовченко С. Д.
Актуальні проблеми , що пройшли ліцензування.
Курси Домановського Ручинської, Д’ячкова планується подати на ліцензування
3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які
беруть участь у викладанні).
Доц. Ручинська О. А. одержала сертифікат на знання англійської мови Pearson Edexcel Level I
Certificate in ESOL International (CEF B2) (June 2021)



Для участі у спільному проекті згідно з Договором про співробітництво між Університетом
Кампанії Луіджи Ванвітеллі та Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна
від 05.07.2019 готується до викладання англійською мовою спецкурси доц. Ручинської О. А.
та доц.  Домановського А. М.
3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати.
Співробітники кафедри приймають участь у профорієнтаційній роботі серед учнів базових
шкіл, ліцеїв м. Харкова і області, беруть участь в організації екскурсій.
3.15. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво Наводяться дані про виконання
існуючих угод про співробітництво, роботу з укладання нових угод, результати цієї
діяльності.
В рамках Договору про співробітництво між Університетом Кампанії Луіджи Ванвітеллі та
Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна від 05.07.2019 проведено IV
Італійсько-Українська Наукову Зустріч Україна – Італія: археологія і формування просторів
історичної пам’яти.. Віртуальна конференція з нагоди Дня італійських наукових досліджень у
світі (Посольство Італії в Україні, Італійський Інститут Культури у Києві, ХНУ імені В.Н.
Каразіна (Україна) та Університет Кампанії Луіджи Ванвітелі в Італії, 15.04.2021)

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами
Викладачі кафедри проф. Сергєєв І. П. та доц. Токарєв А. М. є кураторами навчальних груп 4
курсу (групи ІС-41 та ІС-42).
6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки
7. Завдання кафедри у наступному навчальному році
Розширення науково-технічної та матеріальної бази кафедри, підвищення фаху НПП з
викладацької майстерності, української мови, отримання сертифікатів В2.

Завідувач кафедри Сергій Сорочан


