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Звіт завідувача кафедри нової та новітньої історії  

історичного факультету 

Станчева Михайла Георгійовича, доктора історичних наук, професора 

 про роботу кафедри в 2020/2021 навчальному році 

 

1. Робота з кадрами 

1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість ставок  – 7,25; , загальна 

кількість науково-педагогічних працівників – 9); загальна кількість наукових працівників  

– 0; кількість докторів наук, професорів – 2,  кількість докторів наук, доцентів – 1; 

кількість кандидатів наук, доцентів – 4; кількість старших викладачів - 2, кількість 

аспірантів – 5, докторантів – 1. 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

Робота над докторськими дисертаціями: 

Георгієва Марія Дмитріївна - доцент Національного транспортного університету (м. 

Київ) 

Науковий консультант – д.і.н., проф. Станчев М. Г. 

Назва наукової роботи: «Трансформація  аграрних відносин в Болгарії (1989-2019 

рр.)». 

Стан виконання: затвердження теми дослідження, призначення наукового 

консультанта (пр. № 9 засідання кафедри від 20.02.2020 р.), збір та обробка матеріалів 

за темою дисертації 

 

Аспіранти:  

Відбувся захист: 

Аспірант Шкабура Ярослав Іванович 

Науковий керівник:  Михайло Георгійович. 

Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (15 лист. 2015– 15 лист. 2019 рр.), заочна. 

Назва наукової роботи: «Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності 

Х. Раковського (1891-1927 рр)   

Спеціальність № 07.00.02 – всесвітня історія.  

Рекомендація до захисту – жовтень 2019 р., підтверджена у серпні 2020 р. 

Захист відбувся у Спеціалізованій раді Д 08.051.14.  Дніпровського національного 

університету імені О. Гончара у 27 січні 2021 р. 

 

Аспірант Крютченко Марія Леонідівна  
Науковий керівник: Станчев Михайло Георгійович. 

Строк навчання в аспірантурі: 3 роки (15 лист. 2014 – 15 лист. 2020 рр.), із них 2 роки 

академічної відпустка по догляду за дитиною до досягнення 3 років), денна. 

Назва наукової роботи: «Громадсько-політична дипломатична та державна діяльність 

Драгана Цанкова». 

Спеціальність № 07.00.02 – всесвітня історія. 

Рекомендація до захисту –листопад 2020 р., підтверджена у січні 2021 р. 

 



Захист відбувся 12 травня 2021 р. у Спеціалізованій раді  Д 08.051.14.  Дніпровського 

національного університету імені О. Гончара. 

 

Робота з аспірантами:  

Аспірант Білоусов Юрій Володимирович 

Науковий керівник: Станчев Михайло Георгійович. 

Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (1 жовтня 2018 – 30 вересня 2022 рр.), денна. 

Назва наукової роботи: «Болгарія та ЄС: досвід європейської інтеграції у 2007–2018 

рр.)». 

Стан виконання: обговорено 3 глави дисертації йде збір на опрацювання матеріалів до 

дисертації. Виступив з доповідями на 3 конференціях: Центрально- та Південно-Східна 

Європа після холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні 

трансформації (до 30-річчя «Паризької хартії для нової Європи»). Міжнародна наукова 

онлайн-конференція Харків, 19-20.11.2020 р., Х Дриновські читання». Міжнародна 

наукова онлайн-конференція X Дриновські читання  Харків, 30-31 березня 2021 р. та XХ 

Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 175-річчю харківської болгаристики. Харків, 

26-27 травня 2021; Опублікував статтю «Європейська міграційна криза 2015-2018 рр.: 

досвід Болгарії // Сіверянський літопис. – № 3. – Чернігів, 2021 р. 

Спеціальність № 07.00.02 – всесвітня історія. 

  

Аспірант Ткаченко Вадим Олексійович 

Науковий керівник: Миколенко Дмитро Валерійович. 

Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (1 жовтня 2018 – 30 вересня 2022 рр.), денна. 

Назва наукової роботи: «Холодна війна» в суспільному дискурсі Канади (1945–1962 

рр.)». 

Стан виконання: обговорено 3 глави дисертації йде збір та опрацювання матеріалів до 

дисертації.  

Статті: Tkachenko. New opponent‟s face: caricatures about USSR in Canadian political 

discourse (1945-1953) // Romanian Journal of Historical Studies, Volume III – Issue 1, 2020. 

– p. 1-9. 17. 

Трансформація уявлень канадського суспільства про геополітичну ситуацію у світі 

(1945–1949 рр.). // Сіверянський літопис, 2020. № 1. С. 254-265.  

Виступив з доповіддю на міжнародній науковій конференції: Немає більше захисту… 

окрім евакуації: ядерна загроза та цивільна оборона в Канаді в другій половині 1950-х 

– на початку 1960-х рр. / Актуальні проблеми історії, філософії та права у 

дослідженнях молодих учених. Інститут всесвітньої історії НАН України. 

 (22.06.2021), Київ,2021. 

Спеціальність № 07.00.02 – всесвітня історія. 

 

Аспірант Махонін Олександр Олександрович 

Науковий керівник: Тумаков Одександр Олександрович. 

Строк навчання в аспірантурі: 4 роки (1 жовтня 2018 – 30 вересня 2022 рр.), заочна. 

Назва наукової роботи: «Іноземні екстериторіальні поселення у Китаї: виникнення, 

розвиток і повсякденне життя (середина ХІХ – 1943 р.)». 

Стан виконання:. опрацьована та каталогізована джерельна база та література за темою 

дисертаційного дослідження «Іноземні екстериторіальні поселення у Китаї: 

виникнення, розвиток і повсякденне життя (середина ХІХ – 1943 р.)»., а також 

використанні нові підходи у роботі над дисертаційним дослідженням. Йде збір 

матеріалів та їх опрацювання за темою дисертації.  

Спеціальність № 07.00.02 – всесвітня історія. 

  

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань: 



Доц. Страшнюк С.Ю. 

– підвищення професійного рівня при кафедрі стародавнього світу та середніх віків 

історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Строк стажування з 15 січня 2021 року по 15 травня 2021 року  

План стажування виконаний повністю (180 год.). 

Сертифікат (реєстраційний № 987 від 15.05.2021 р. 

Звіт затверджений на засіданні кафедри   історії стародавнього світу та середніх віків 

історичного факультету (завідувач кафедри Сергій СОРОЧАН). 

Протокол №   8 від 20  2021  року. 

Звіт затверджений на засіданні кафедри нової та новітньої історії. Протокол №   8 від 20 

травня  2021  року (завідувач кафедри Михайло СТАНЧЕВ). 

 

Доц. Коваленко Т.М. – Pearson test of English general (CEF B2) від 5.08.2020 (500/1926/0) 

 

1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих викладачів і 

науковців. 

На кафедрі працює 4 молодих викладача: 

• Доц. Миколенко Д. В., канд. іст. наук, доц. – 1,0 ставки, 1982 р. н. 

• Доц. Ченчик Д. В., канд. іст. наук, доц. – 1,0 ставки, 1982 р. н. 

• Доц. Коваленко Т. М., канд. іст.н., 1985 р. н. – 0,5 ст. 

1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.  

• Омолодження складу кафедри. 

 

2. 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 2019 та 2020 роках (номери тем, 

угод, контрактів, прізвища керівників) – немає. 

 

2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі (ДФФД України, 

програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх фінансування в 2019 та 2020 роках 

(номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників) – немає. 

 

2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з іноземними 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2019-2023 рр. 

 Проект № 574727-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE, координатор Миколенко Д. В.  

Обсяг 29232 євро 

(номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з українськими 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету у 2020/21 рh/ (номери тем, 

угод, контрактів, прізвища керівників). 
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Каразіна: 

Координа

тор: 

Миколен

ко Д. В.  
 

 

2.5. Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх програмах (навести 

назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 



2.6. Подання проектів для участі в українських науково-освітніх програмах (навести назви 

програм, назви проектів, перелік партнерів). 

2.7. Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових результатів та їх 

результативність. 

 

- проф. Станчев М. Г., доц. Миколенко Д. В., доц. Ченчик Д. В., доц. Страшнюк С. Ю., 

Дриновський збірник. – ХІІІ том – видання планується на вересень 2021 р. 

 (Договір про співробітництво між ХНУ імені В. Н. Каразіна і видавництвом Болгарської 

академії наук «Проф. М. Дринов» (за рахунок БАН).  

 

проф. Станчев М. Г., доц. Миколенко Д. В., доц. Ченчик Д. В., доц. Страшнюк С. Ю., 

Дриновський збірник. – ХIV том – видання планується на 2022 р. 

 (Договір про співробітництво між ХНУ імені В. Н. Каразіна і видавництвом Болгарської 

академії наук «Проф. М. Дринов» (за рахунок БАН).  

 

2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження, описи яких надані 

до Інноваційного центру університету протягом звітного періоду  

доц. Миколенко Д. В.  

• Історія культури Європи новітнього часу. Сертифікат про визнання 

інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання як 

навчально-методичної праці, Електронний (дистанційний) курс. Укр. мова 

(Рішення вченої ради університету (Науково-методичної ради університету). 

Протокол № 4. від 24.06.2020 р. Сертифікат №214/2020. 

• Історія культури Європи Нового часу. Сертифікат про визнання інформаційного 

ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-

методичної праці, Електронний (дистанційний) курс. Укр. мова (Рішення вченої 

ради університету (Науково-методичної ради університету). Протокол № 4. від 

24.06.2020. Сертифікат №227/2020. 

• Джерелознавство нової та новітньої історії. Т.М. Дистанційний  на платформі 

LMS Moodlе підготовлено  та плдано на сертифікацію. Ст. виклад. Коваленко 

• Історіографія нової історії. Дистанційний  на платформі LMS Moodlе 

підготовлено  та плдано на сертифікацію. Ст. виклад. Коваленко 

 

2.9. Монографії, розділи монографій, видані англійською мовою та іншими іноземними 

мовами у провідних іноземних видавництвах наукової літератури (надати список). 

2.10. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

• Дриновський збірник. Том XІІІ / Голов. редак. Станчев М. Г., зам. голов. Ред. 

Миколенко Д. В.  Харків – Софія: Видав-во БАН «Проф. Марин Дринов», 2020 / 

Вченою радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, пр. № 

17 від 30.11.2020 р.– Ум. друк. арк. 27, 2. С. 277. ISSN 2218-0567. 

 

2.11. Монографії (наукові та науково-популярні), видані викладачами кафедри: 

     Доц. Чернявський Л. С. 

• Чернявский Л. С. Профсоюзы и «мировая закулиса». Москва: Литрес, 2020. 399 

с. (18,5 п/л) ISBN 9785042761980. 

Проф. Чувпило О.О. 

• Чувпило О.О. Махатма. У полоні чар Мохандаса Карамчанда Ганді.Х.: ТОВ 

«Планета-Прінт». – 2020. 197 с. (у спів. із Р. І. Чувпило, Л. О. Чувпило). 



2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SCOPUS та / або ISІ 

(надати список). 

SCOPUS: 

 Станчев М. Род  Каразиных // Firul viu, ce leage timpuri: Culegere de articole= Времен 

связующая нить. Сборник статей = The thread that connects times: The collection of articles: 

Ad honorem Victor Tviskun. 

Миколенко Д. Провозглашение независимости Болгарии 22 сентября 1908 г. в оценках 

историографии Российской империи. Bulgarian Historical Review. 2020. 1–2 issue. Рр. 146–

158. 

 

Статті з фахових періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus та 

Web of Science 

 

SCOPUS: 

 Станчев, М. Род  Каразиных // Firul viu, ce leage timpuri: Culegere de articole= Времен 

связующая нить. Сборник статей = The thread that connects times: The collection of articles: 

Ad honorem Victor Tviskun. – Chishinau, Cartdidact, 2020.  C. 734-765. 

Миколенко, Д. Провозглашение независимости Болгарии 22 сентября 1908 г. в оценках 

историографии Российской империи. Bulgarian Historical Review. 2020. 1–2 issue. Рр. 146–

158. 

 

Web of Science: 

Kovalenko T. War beyond the Frontline: Refugees in Internal Governorates of the Russian 

Empire during World War I // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2021. – 

Вип. 18. – С. 98–106  

 

2.11а Статті у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках 

наукових праць) 

 

Статті з періодичних видань 

Білоусов Ю.В. Європейська міграційна криза 2015-2018 рр.: досвід Болгарії // 

Сіверянський літопис. – № 3. – Чернігів, 2021 р. С. ? 

Крютченко М.Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март– декабрь 

1880 г.). // Науковий вісник Ужгородського університету Вип. 1 (42). Ужгород: 

Ужгородський національний університет, 2020. С. 169–175. 

Миколенко Д. Здобутки чи топтання на місці? Стимулювання підприємницької активності 

у Болгарії (1887–1894 рр.) // Сіверянський літопис. 2020. № 1. С. 245–253. DOI: 

10.5281/zenodo.3732637 

Миколенко Д. Зовнішня і внутрішня політика Османської імперії в оцінках болгарського 

військового аташе у Стамбулі полковника Тодора Маркова (липень 1914 р. – жовтень 

1915 р.). // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Академічне 

видавництво «Проф. Марин Дринов», 2020. Т. XІII. С. 140–147. 

Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму. Т.1. Долі поляків 

Харківщини у роки більшовицьких репресій в Україні: Збірник документів / за ред. 

Т. М. Коваленко, С. О. Сєрякова, передмова С. О. Сєрякова. – Харків: Золоті сторінки, 

2020. – 180 с. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907019
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907019
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907019
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907019


Станчев, М. Роль ООН у вирішенні глобальних проблем // Україна та країни Східної та 

Південно-східної Азії: досвід модернізації та перспективи взаємодії. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 75 річчя створення ООН. 13 

листопада 2020 р.Харків, 2020, с. 20-23. 

 Станчев, М. Харковският национален университет «Василий Н. Каразин» отбелязва 

своята 215-гдишнина // Списание на БАН, 2020, № 3. С. 80-82. 

 Страшнюк С. Ю. На волнах моей памяти Мартемьянов А. П. Ветераны римской армии - 

магистры и жрецы в Нижней Мезии: монография; Алексей Павлович Мартемьянов: 

биобиблиография, интервью, воспоминания /ред. С. Д. Литовченко. Харьков: Контраст, 

2021. С. 212-219. 

Чувпило О.О. Академік О.Й. Прицак – великий український орієнталіст сучасності (до 

100-річчя з Дня народження) // Збірн. Наук. праць Серія «Історія та георгафія». –  2020. – 

Вип. 57. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. С. 157–159.  

Чувпило О.О. Морально-этические взгляды А.Ф. Лунѐва // ІХ-ті Луньовські читання. Вип. 

5: Проблеми музейної освіти в Україні.– Харків: ХНУ ім. В.Н. Кразіна, 2020. С. 189–192. 

(у співавторстві з Р.І. Чувпило). 

Шкабура Я.І.  Х. Г. Раковський і радянсько-французькі економічні переговори (1926– 1927 

рр.) // Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 153, № 2. С. 224–227. 22. 

  

Статті у виданнях України та у закордонних виданнях, що не входять до 

науко метричних баз даних   

 

Рецензії на наукові та навчально-методичні видання  

N 

з/п 

Факультет 

або 

 науковий 

підрозділ 

Автор(и) 

(ПІБ) 

Назва роботи Назва видання, 

де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи, 

Видавництво,рік 

1      

 

2.11 

Дриновський збірник: Дриновски сборник. Т. ХІІ. Харків – Софія: Академічне 

видавництво «Проф. Марин Дринов», 2020. (Станчев М. Г. – головний редактор; 

Миколенко Д. В. – заступник головного редактора; Ченчик Д. В. – відповідальний 

секретар редколегії). 

Підготовка до друку: Дриновський збірник: Дриновски сборник. Т. ХІІІ. Харків – Софія: 

Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2021. (Станчев М. Г. – головний 

редактор; Миколенко Д. В. – заступник головного редактора; Ченчик Д. В. – 

відповідальний секретар редколегії) – вийшов з друку у вересні 2021 р. 

 

Наукова редакція збірників документів: 

Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму. Т.1. Долі поляків 

Харківщини у роки більшовицьких репресій в Україні: Збірник документів / за ред. 

Т. М. Коваленко, С. О. Сєрякова, передмова С. О. Сєрякова. – Харків: Золоті сторінки, 

2020. – 180 с. 

 

 

Тези та матеріали доповідей, опубліковані за результатами роботи конференції, 

круглого столу, симпозіуму  

 

11. Участь у конференції, круглому столі, семінарі, симпозіумі 

 



Білоусов Ю. XХ Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 175-річчю харківської 

болгаристики. Харків, 26-27 травня 2021 р. (доповідь) 

Білоусов Ю. Європейська міграційна криза 2015-2017 рр.: досвід Болгарії / 

Центрально- та Південно-Східна Європа після холодної війни: політичні, соціально-

економічні та соціокультурні трансформації (до 30-річчя «Паризької хартії для нової 

Європи»). Міжнародна наукова онлайн-конференція Харків, 19-20.11.2020 р. (доповідь) 

Білоусов Ю. Роль інституцій ЄС у подоланні наслідків пандемії COVID-19 в 

Болгарії / Х Дриновські читання». Балкани в міжнародних відносинах: від пізньої 

Античності до епохи глобалізації. Міжнародна наукова онлайн-конференція X Дриновські 

читання./ Харків, 30-31 березня 2021 р. (доповідь) 

Коваленко Т. М.  XХ Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 175-річчю 

харківської болгаристики, 26–27 травня 2021 року, Харків. (член оргкомітету)   

Коваленко Т. М.  Меморіалізація спадщини Першої світової війни 1914-1918 рр. у 

монументальному мистецтві країн /Балкани в міжнародних відносинах: від пізньої 

Античності до епохи глобалізації. Міжнародна наукова онлайн-конференція X Дриновські 

читання./ Харків, 30-31 березня 2021 р. (член оргкомітету) 

Коваленко Т. М.  Центрально- та Південно-Східна Європа після холодної війни: 

політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації» (до 30-річчя 

«Паризької хартії для нової Європи»). Міжнародна наукова онлайн-конференція Харків, 

19-20.11.2020 р. (член оргкомітету );  

Коваленко Т. М. Пам'ять про Прешу світову війну 1914-1918 рр.  у польському 

монументальному мистецтві / Міжнародна наукова онлайн-конференція «ХХІХ 

Міжнародний славістичний колоквіум», 20–21 травня 2021 року, Львів, ЛНУ імені Івана 

Франка (доповідь) 

Миколенко Д. Центрально- та Південно-Східна Європа після холодної війни: 

політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації» (до 30-річчя 

«Паризької хартії для нової Європи»). Міжнародна наукова онлайн-конференція Харків, 

19-20.11.2020 р. (доповідь) 

Миколенко Д. В. XХ Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 175-річчю 

харківської болгаристики. Харків, 26-27 травня 2021 (доповідь); 

Миколенко Д. В. X Дриновські читання. Міжнародна наукова онлайн-

конференція .Харків, 30-31 березня 2021 р. (доповідь) 

Миколенко Д. В. Міжнародний круглий стіл «Інфраструктура як чинник 

модернаізації Центрально-Східної Європи у «довгому ХІХ ст.». Харків, червень 2021 р. у 

межах реалізації проекту Жан Моне модуль «Інфраструктура яка об‟єднала Європу: 

історія, сучасний стан і погляд  у майбутнє». Координатор Миколенко Д. В.  

Миколенко Д. В. Конфереція з нагоди ювілею секції Всесвітньої історії Інституту 

історичних доілджень БАН (доповідь). 

Станчев М. Г.  X Дриновські читання. Міжнародна наукова онлайн-конференція 

.Харків, 30-31 березня 2021 р. (голова) 

Станчев М. Г.  Політика Болгарії по відношенню до болгарських спільнот 

України та Молдови (1991-2020 рр.) / Центрально- та Південно-Східна Європа після 

холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації» (до 

30-річчя «Паризької хартії для нової Європи»). Міжнародна наукова онлайн-

конференція Харків, 19-20.11.2020 р. (доповідь);  (голова); 

Станчев М. Г. XV міжнародна наукова конференція «Болгари у Північному 

Причорномор‟ї». Мелітополь, 11-12 вересня 2020 р. (голова). 

Станчев М. Г. XХ Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 175-річчю харківської 

болгаристики. Харків, 26-27 травня 2021 р. (голова) 

Станчев, М. Роль ООН у вирішенні глобальних проблем // Україна та країни 

Східної та Південно-східної Азії: досвід модернізації та перспективи взаємодії. Матеріали 



Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 75 річчя створення ООН. 13 

листопада 2020 р. Харків, 2020. 

Страшнюк С. Ю. 175 років харківській болгаристиці // XV міжнародна наукова  

конференція «Болгари у Північному Причорномор‟ї». Мелітополь, 11-12 вересня 2020 р. 

(доповідь). 

Страшнюк С. Ю. Болгаристика у Харківському імператорському університеті 

(середина XIX – початок ХХ ст.) / XХ Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 175-річчю 

харківської болгаристики. Харків, 26-27 травня 2021 (доповідь); (заступник голови); 

Страшнюк С. Ю. На шляху до ЄС: чи домінують в українському суспільстві 

європейські цінності? / Центрально- та Південно-Східна Європа після холодної війни: 

політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації» (до 30-річчя 

«Паризької хартії для нової Європи»). Міжнародна наукова онлайн-конференція Харків, 

19-20.11.2020 р. (доповідь);  (заступник голови); 

Страшнюк Сергій. Міжнародний круглий стіл «Інфраструктура як чинник 

модернаізації Центрально-Східної Європи у «довгому ХІХ ст.». Харків, червень 2021 р. 

(модератор); 

Ткаченко В.О. Немає більше захисту… окрім евакуації: ядерна загроза та цивільна 

оборона в Канаді в другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр. / Актуальні проблеми 

історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених. Інститут всесвітньої історії 

НАН України. (22.06.2021). Київ,2021. 

Тумаков А. И. К вопросу о феномене соши в политической жизни мейдзийской 

Японии / Питання сходознавства в Україні»: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-

методичної конференції з міжнародною участю, 26 березня 2020 р. Харків, 2020. С. 212-

214. 

Ченчик Д.В. Інтеграція Болгарії та Румунії в євроатлантичні структури у 1991- 2007 

роках: позиція Великої Британії / Балкани в міжнародних відносинах: від пізньої 

Античності до епохи глобалізації. Міжнародна наукова онлайн-конференція X Дриновські 

читання / Харків, 30-31 березня 2021 р. (доповідь), (член Оргкомітету) 

Ченчик Д.В. Незворотність демократичних перетворень? Реакція ЄС на політичну 

та економічну трансформацію Угорщини у 2010–2020 рр. / Центрально- та Південно-

Східна Європа після холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні 

трансформації» (до 30-річчя «Паризької хартії для нової Європи»). Міжнародна наукова 

онлайн-конференція Харків, 19-20.11.2020 р. (доповідь);  (член Оргкомітету) 

Ченчик Д.В. Передвступна фінансова допомога ЄС як інструмент 

посткомуністичної трансформації Болгарії / XХ Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 

175-річчю харківської болгаристики. Харків, 26-27 травня 2021 (доповідь), 

(відповідальний секретар) 

Чувпило О.О. Морально-этические взгляды А.Ф. Лунѐва // ІХ-ті Луньовські 

читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Кразіна, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Конференції, семінари, круглі столи, організовані структурним підрозділом 

N 

з/п 

Ознака 

М – 

міжнар. 

В- 

всеукр. 

Факультет, 

кафедра 

Назва заходу 
 

Термін 

проведення 

 М Кафедра нової 

та новітньої 

історії 

Центр 

болгаристики 

та 

балканських 

досліджень 

імені М. 

Дринова 

Центрально- та Південно-Східна 

Європа після холодної війни: 

політичні, соціально-економічні та 

соціокультурні трансформації» (до 30-

річчя «Паризької хартії для нової 

Європи»). Міжнародна наукова 

онлайн-конференція  

Харків, 19-

20.11.2020 р.  
 

 М Кафедра нової 

та новітньої 

історії 

Центр 

болгаристики 

та 

балканських 

досліджень 

імені М. 

Дринова 

Балкани в міжнародних відносинах: від 

пізньої Античності до епохи 

глобалізації. 

Міжнародна наукова онлайн-

конференція X Дриновські читання. 

Харків, 30-31 

березня 2021 р. 
 

 М Кафедра нової 

та новітньої 

історії 

Центр 

болгаристики 

та 

балканських 

досліджень 

імені М. 

Дринова 

XХ Кирило-Мефодіївські читання, 

присвячені 175-річчю харківської 

болгаристики. Міжнародна наукова 

онлайн-конференція 

 
 

Харків, 26-27 

травня 2021 р. 

  

М 

Кафедра нової 

та новітньої 

історії 

Центр 

болгаристики 

та 

балканських 

досліджень 

імені М. 

Дринова 

Міжнародний круглий стіл 

«Інфраструктура як чинник 

модернаізації Центрально-Східної 

Європи у «довгому ХІХ ст.»  

Харків, 

червень 2021 

р. 

 

 

 

 

 

 



13. Виставки, організовані структурним підрозділом (музей, кафедра) 

Ознаки для виставок 

о–організовані підрозділами університету б– в яких  університет брав участь 

 

 Ознака 

о/б 
Факультет або 

 структурний 

підрозділ 

Назва заходу 
 

Місце 

проведення 
Термін 

проведення 

      

      

 

2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою: немає. 

 

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: 

 

• При кафедрі працюють наукові студентські гуртки:  

- Гурток “Нова та новітня історія ” – н. к. доц. Ченчик Д. В. 

- Гурток “Історія міжнародних відносин”– н. к. доц. Миколенко Д. В. 

• Сприяння науковій роботі студентів http HYPERLINK 

"http://history.karazin.ua/nauka/premii-ta-imenni-stipendii.html":// HYPERLINK  

 

Участь у Всеукраїнських олімпіадах та міджнародних конференціях: 

  доц. Миколенко Д. В .: 

 - Член журі конкурсу студентських наукових робіт , 

- Член журі конкурсу МАН. 

 доц. Тумаков О. І.: 

- Член журі конкурсу МАН 

 

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). 

Кількість ставок науково-педагогічний працівників – 7,25 

Обсяг навчальної роботи на рік, год. 4350 год. 

середнє навантаження на 1 ставку- 600 год. 

 

Доц. Миколенко Д. В.  

• Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти  

• Член експертної ради з експертизи проектів наукових робіт секції «Правові, 

філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і 

національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції» 

 

Доц. Тумаков О.І 

• Виконання обов‟язків голови Методичної комісії факультету 

 



3.3. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

 

• Розвиток та поновлення фонду кафедральної бібліотеки, оновлення та доповнення 

електронного каталогу книжкового фонду кафедральної бібліотеки – Літвінова Т. А. 
• Підготовка відео- та фотоматеріалів для забезпечення викладання спеціальних курсів – 

викладачі кафедри, керівники практики, практиканти-магістри.  

• Оновлення електронного каталогу навчальних карт кабінету кафедри – практиканти-

магістри. 

 

 

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців. 

– згідно плану історичного факультету. 

Проф. Станчев М.Г., проф. Чувпило О.О., доц. Миколенко Д. В., доц. Тумаков О. І. 

 – Підготовка матеріалів щодо акредитації аспірантури 

 

3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища викладачі-

розробників).http HYPERLINK "http://history.karazin.ua/mone.html":// HYPERLINK 

"http://history.karazin.ua/mone.html"history HYPERLINK 

"http://history.karazin.ua/mone.html".  

 

 Реалізація проекту № - 574727-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE згідно 

грантової угоди № - 2019 – 1681/001 – 001 між Харківським національним 

університетом імені В. Н. Каразіна та Виконавчим агентством з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури Європейської комісії, реалізація  модуля 

Моне .координатор : доц. Миколенко Д. В. 

• доц. Миколенко Д. В. «Інфраструктура яка об‟єднала Європу: історія, сучасний 

стан і погляд  у майбутнє» (32 год.аудит. роботи, факультатив). 

• доц. Миколенко Д. В. Створення навчально-методичного комплексу нової 

навчальної дисципліни «Політика пам‟яті у країнах Європи та Америки». 

 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність. 

• в рамках педагогічної практики магістрів при кафедрі проведені за участю 

студентів презентації кафедри та факультету в ЗОШ  м. Харкова ( №№ 116, 45, 35, 172, 

111) та СШ № 1 м. Куп‟янська – кер. проф. Станчев М. Г. та доц. Миколенко Д. В. З 

метою підвищення ефективності цієї роботи застосовувалась спеціально розроблена 

презентація історичного факультету у програмі «PowerPoint», в якій використовувались 

фотографії з коментарями, а також текстові слайди; 

• кафедра координувала зустріч-презентацію з директором СШ № м. Купянська 

Харківської обл. 

• доц. Миколенко Д. В. як викладач «Школи істориків» проводить профорієнтаційну 

роботу серед її слухачів. 

• доц. Ченчик Д. В. та доц. Тумаков О. І. проводять  профорієнтаційну роботу серед 

слухачів курсів підвищення кваліфікації для вчителів-істориків. 

 

3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та без 

грифу МОН України) (надати список). 

 

 

 

 

 



 

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету 

Страшнюк С. Ю.  

• "Холодная война": причины, содержание, основные этапы 

• Повоєнна відбудова та утворення "держави загального добробуту" в західній 

Європі (1945 - 1973 рр.) 

• Георгий Николаевич Попов – профессор Харьковского университета : 

Воспоминания современников. Биобиблиография 

• Євген Петрович Пугач – професор Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик 

• Слов‟янознавство в Харківському університеті (1991–2016) : бібліографічний 

покажчик 

Тумаков О. І.  

• Цивилизации Востока в условиях распада колониальной системы и глобализации 

• Цивилизации Востока в новое время 

• Новейшая история стран Восточной Азии (1945 ─ 2000 гг.) 

Миколенко Д. В.  

• Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу 

• Македонське питання у 1878-1919 рр.: Навчальний посібник 

• Політичні системи та режими країн Європи та Америки новітнього часу 

Чувпило О. О.  

1.Межамериканская система: место и роль в политической истории Америки. 

 

3.8. 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). 

- розміщені плани та програми, електронні версії підручників, матеріали для самостійної 

роботи студентів, завдання для самоконтролю тощо. 

3.9. Розвиток сторінки на сайті факультету. 

Інформація  викладається на сторінці (гілці) сайту факультету  

http://history.karazin.ua/schools/department-of-modern-history 

www.facebook.com/Кафедра-нової-та-новітньої-історії-ХНУ-імені-В-Н-Каразіна 

Редактор – доц. Миколенко Д. В.  

Регулярно оновлюється. 

 

3.10.Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

Контроль якості навчального процесу здійснюється зав. кафедри, доц. Станчевим М. Г., 

головою методичної комісії історичного факультету доц. Тумаковим О. І.  відповідні 

записи внесені до Журналу обліку відвідування та взаємовідвідування  лекцій викладачів 

кафедри. 

 

За звітний період проведено 8 відкритих лекцій: 

ПІБ 

викладача 

Навчальна дисципліна Тема відкритої лекції Дата 

проведення 

Йолкін А. І. Політика пам‟яті . Для 

студнів заочної форми 

навчання. 

Російські військові 

формування у 

слов‟янських країнах. 

20-ті роки ХХ ст.. 

 

21 січня 

2021 р. 

http://history.karazin.ua/schools/department-of-modern-history
http://www.facebook.com/Кафедра-нової-та-новітньої-історії-ХНУ-імені-В-Н-Каразіна


Чувпило О. О. Історія країн Азії, Африки 

та Латинської Америки 

новітнього часу 

 Розвиток сходознавства 

в Харківському 

університеті.1918-2020 

р. 

15 грудня 

2020 р. 

Коваленко 

Т.М 

Миколенко 

Д.В. 

 

 

 

Тумаков О.І. 

 

Чернявський 

Л.С. 

 

 

Ченчик Д.В. 

 

 

 

Страшнюк 

С.Ю. 

Історіографія нової історії 

 

Історія країн Західної 

Європи та Північної 

Америки нового часу. ІІ п. 

 

 

Історія країн Азії та 

Африки нового часу 

 

Історія країн Західної 

Європи та Північної 

Америки нового часу. ІІ п. 

для заочної форми 

навчання 

 

Міжнародне  культурне 

співробітництво нового та 

новітньогг часу 

 

 

Сучасна історія країн 

Західної Європи та 

Північної Америки. ІІ п. 

Становлення та 

розвиток історіографії 

Нового часу.  

Політичні 

трансформації в країнах 

Західної Європи та 

Північної Америки в 

останню третину ХІХ – 

на початку ХХ ст. 

«Революція Мейдзі» і 

модернізація Японії 

 

Політична система 

США 

 

 

 

ЮНЕСКО та 

міжнародне культурне 

співробітництв 

 

Криза інституту 

президентської влади 

США в середині 1970-х 

рр. 

25 лютого 

2021 р.  

 

 

2 березня 

2021 р. 

 

 

 

 

 

16 березня 

2021 р. 

 

 

 

15 квітня 

2021 р. 

 

 

 

 

 

5 травня 

2021 р. 

 

 

 

 

5 травня 

2021 р. 

 

3.11. Оновлення форм і методик викладання. 

•  Підготовка і сертифікація дистанційного курсу "Історія Об‟єднаної Європи: від 

співтовариств до Європейського Союзу" Станчев М. Г. 

• Підготовка до сертифікації курсу "Актуальні проблеми всесвітньої історії" 

Станчев М.Г. 

• Підготовка до сертифікації курсу "Глобальні проблеми сучасності" Станчев М.Г. 

• Створення навчально-методичного комплексу нової навчальної дисципліни: 

«Політика пам‟яті в країнах Європи та Америки».  Миколенко Д.В. 

• Підготовка і сертифікація дистанційного курсу «Інфраструктура, яка об‟єднала 

Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє». Миколенко Д.В. 



• Створення та оновлення PowerPoint презентацій і вікторин Kahoot! до навчальних 

дисциплін: 

•  «Історія Центральної та Південно-Східної Європи». Коваленко Т.М. 

• «Історіографія нової історії». Коваленко Т.М.  

• «Історіографія сучасної історії». Коваленко Т.М.  

• «Джерелознавство нової та новітньої історії». Коваленко Т.М. 

• Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (ІІ період). Доповнення 

відеопрезентації курсу. Запис відеолекції.  Дистанційний курс. Отримано 

сертифікат.– Миколенко Д.В. 

• Історія культури Європи. Доповнення відеопрезентації курсу.Сертифікат 

дистанційного курсу, 2020 р. –  Миколенко Д. В. 

• Історія культури Європи. – Миколенко Д. В. Удосконалення лекції “Архітектура у 

новітній час”, “Живопис у новітній час”. Демонстрація фото та слайдів пам„яток 

архітектури та робіт видатних майстрів живопису за допомогою проектору і 

ноутбуку.  

• Доповнення підбірки спеціальних слайдів у програмі “ПауерПойнт” до курсів 

“Історія культури Європи” та “Історія міжнародних відносин”. – Миколенко Д. В. 

• «Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (І період)». 

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу. Доповнення  

електронниого варіанту.– доц.. Йолкін А. І. 

• Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки. ІІ період. – 

Страшнюк С. Ю. Удосконалення лекції «Рухи соціального протесту в США 

другої половини 1950-х – 60-х років» з аудіо супроводом американських  рок-

співаків. 

• Історія зародження європейської ідеї до середини ХХ ст. –  розробка  спецкурсу та 

наповнення дистанційного курсу для подальшої скертифікації.– Старшнюк С.Ю. 

• Історія країн Сходу Нового часу. Розробка електронної бази тестів до курсу. – 

Тумаков О. І. 

•    Актуальні проблеми сходу в умовах деколонізації і глобалізації. Розробка 

РПНД. – Тумаков О. І. 

•  Актуальні проблеми сходу в умовах деколонізації і глобалізації. Підготовка 

комп„ютерного програмного забезпечення для с/к. – Тумаков О. І. 

• Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (І період). 

Доповнення  відеопрезентацій курсу. Запис відеолекції. –  Ченчик Д. В. 

• Інтеграційні процеси сучасності. Удосоналення елект. контенту. – Ченчик Д. В. 

• «Історія об‟єднаної Європи: трансформація та модернізація країн ЦВЄ на шляху 

до ЄС» –  розробка  дистанційного курсу  для подальшої сертифікації –Ченчик Д. 

В. 

• Сучасна історія країн Азії, Африки та Лат. Америки.  – Чувпило О. О. 

Удосоналення лекцій за темою “Індія 1918 – 1945 рр.”. Демонстрація фрагментів 

фільму “Індія у боротьбі за незалежність”, “Махатма Ганді” за допомогою DVD-

плеєра та лекцій за темою “Китай у 1949 – 2020 рр.”. Демонстрація фрагментів 

фільму “Культурна революція у Китаї” за допомогою DVD-плеєра. 

 

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).Центр електронного навчання при 

Харківському національному університеті  імені В. Н. Каразіна.  

Доц. Миколенко Д. В.  с/к: «Історія культури Європи нового часу». 

Доц. Ченчик Д. В. курс  «Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки 

(І період)». 



Тумаков О. І. Історія країн Азії та Африки Нового часу (для студентів  ІІІ курсу денної 

форми навчання історичного факультету).  

Миколенко Д. В. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (для 

студентів  ІІІ курсу денної форми навчання історичного факультету).  

Коваленко Т. М. Дистанційний курс «Історія Центральної та Південно-Східної 

Європи». 

3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які 

беруть участь у викладанні). 

3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати. 

У 2020/2021 році кафедра 5 магістрів. Працевлаштовано 100% випускників кафедри – за 

фахом. 

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності 

працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів, участь у 

програмах спільних дипломів. 

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

• Потреба в молодих кадрах.  

• Недостатня кількість ставок на кафедрі для працевлаштування випускників 

аспірантури. 

• Необхідність створення нових спеціалізацій: Європеїстика, Сходознавство, 

Міжнародні відносини, Історія дипломатії. 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво 

- Наводяться дані про виконання існуючих угод про співробітництво, роботу з укладання 

нових угод, результати цієї діяльності наводяться дані про роботу. 

 

4.1.Проф. Станчев М.Г., доц. Миколенко Д.В., доц. Страшнюк С.Ю., доц. Ченчик Д.В.  

• Визнання «Дриновського збірника: Дриновски сборник.( Харків – Софія)  як 

болгарського наукового періодичного видання (закордонне періодичне видання – 

Україна) 

4.2 

 

Назва закладу та його 

підрозділів, з якими 

контактує кафедра 

Прізвище 

викладача, 

який підтримує 

наукові зв‘язки 

з цим закладом 

Види 

співпраці з 

вказаними 

закладами 

Особисті наукові 

контакти 

Академичне видавництво  

БАН «Марін Дрінов» та 

журнал «Списание на БАН» 

Станчев М. Г., 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

В. Д. 

Спільне 

видання 

«Дриновського 

збірника», 

наукові 

контакти, 

публікація 

статей 

Директор вид-ва 

Мартин Кристев,  

гол. редактор 

Єлізавета 

Найденова, гол. 

редактор ж-лу 

акад.. Ячко Іванов 
 

Болгарське історичне 

товариство 

Станчев М. Г., 

Страшнюк С. Ю.  

Члени 

товариства 

Акад. К. Косев 

Великотирновський 

університет (м. Велико-

Тирново, 

Болгарія);Історичний 

факультет. Кафедра 

всесвітньої історії 

 

 Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., Тумаков О. 

І., Станчев М. Г., 

Ченчик Д. В. 

наукові 

контакти, 

організація та 

проведення 

спільних 

конференцій 

доцент Андрєй 

Андрєєв, д- доц. 

Стелла 

Дерменджієва, 

проф. Милко 

Палангурски  



 

Дніпровський  національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

Станчев М.Г. наукові 

контакти 

Декан історичного 

факультету, д.і.н, 

проф. Світленко 

С.І. 

Запорізький нац. університет Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., Тумаков О. 

І., Станчев М. Г. 

наукові 

контакти 

 
 

Мільчев В., 

Давлєтов  

О. Р.  

 
 

Інститут балканістики БАН Станчев М. Г., 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 

Наукові 

контакти, 

публікація 

статей, участь 

у редакційних 

колегіях 

Проф. Елдиров С. 

Інститут історичних 

досліджень Болгарської 

академії наук, журнали 

Інституту: «Исторически 

преглед», «Bulgarian 

Historical Review» 

Станчев М. Г., 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 

Наукові 

контакти, 

публікація 

статей, участь 

у редакційних 

колегіях 

Проф. Ілія Тодев, 

зав. відділом 

А. Запрянова 
 

Інститут історії Румунської 

академії наук (філіал у 

 м. Яси) 

Станчев М. Г. Наукові 

контакти 
Зав. відділом 

історії міжнар. 

відносин 

інституту Флавіус 

Соломон 

Інститут історії України 

НАН, відділ між нар. 

відносин, кафедра всесвіт. 

історії 

Станчев М. Г., 

 Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., Чувпило 

О.О. 

наукові 

контакти 
Член-кор. НАНУ 

Віднянський  

С. М. 

Інститут Конфуція при ХНУ 

ім.. В. Н. Каразіна 

Тумаков О. І. наукові 

контакти 
 

Директор 

інституту  

Інститут культурної 

спадщини Міністерство 

культури республіки 

Молдова. 

Станчев М. Г., 

Страшнюк С. Ю. 

 Д.і.н. І. Думініка 

І. 

Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та 

етнографії імені М. 

Рильського НАН України 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., 

Станчев М.Г. 

наукові 

контакти 

Доктор О. 

Микитенко, ст. 

н.співроб. Л. 

Вахніна 

Інститут слов„янознавства 

при Львівському 

національному університеті 

ім. І. Франка 
 

Станчев М. Г, 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 

наукові 

контакти  
 проф. 

Зашкільняк, доц.. 

Шпік І.В. 

Інститут сходознавства НАН 

України (м. Київ) 
Чувпило О. О. наукові 

контакти, 

організація та 

проведення 

Черніков І. Ф., 

Рубель В. А., 

Бубенок  

О. Б., Циганкова 



спільних 

конференцій 

Інстиут етнології та 

фолькслористики  БАН 

Станчев М. Г., 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 

Наукові 

контакти, 

публікація 

статей, участь 

у редакційних 

колегіях 

Доц. Хрістов П.  

Київський національний 

університет ім. Т. Г. 

Шевченка, кафедра історії 

слов„ян  

Станчев М. Г, 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 

наукові 

контакти  
Проф. Яровий В. 

І. 

Кишинівський університет 

(Молдова) 
Страшнюк С. 

Ю., Станчев М. 

Г. 

наукові 

контакти, 

організація та 

проведення 

спільних 

конференцій 

Гумінай   Іон, 

декан історичного 

факультету О.  

Мелітопольський державний 

педагогічний університет 

Станчев М. Г., 

Страшнюк С. Ю. 
 

Наукові 

контакти, 

членство у 

редколегії 

Директор центру 

болгаристики 

Пачев С. І .   

 
 

Одеський нац. університет, 

каф. нової та новіт. історії 

історичного ф-ту 

Станчев М. Г. 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., 

Чувпило О. О. 

наукові 

контакти 

Проф. Урсу Д. П., 

Самойлов  

Ф. М., Демін О. 

Г., Пригарін І.,  

Ганчев О. 

Софійський університет 

(м. Софія. Болгарія); 

Історичний, філологічний  

факультет. 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., Станчев М. 

Г. 

наукові 

контакти, 

організація та 

проведення 

спільних 

конференцій 

Проф. Іван Ілчев, 

д-р  Пламен 

Мітєв, декан 

філолог. ф-ту, 

директор літнього 

мовного семінару 

Стефан 

Карагьозов, 

професори Іскра 

Баєва, Євгенія 

Калінова. 

Союз вчених Республіки 

Болгарія 

Станчев М. Г. Член союзу 

(секція історії) 

Проф. 

 Н. Дюлгерова 

Сумський педуніверситет, 

кафедра всесвітньої історії 
Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 
 

наукові 

контакти 
Доц. Турков  

В. В. 

Університет національного 

світового господарства, 

кафедра історії (Софія, 

Болгарія) 
 

 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В., 

наукові 

контакти, 

організація та 

проведення 

спільних 

конференцій 

Зав. каф. Димитр 

Саздов 



Харківська академія 

культури, кафедра 

всесвітньої історії 

Станчев М. Г, 

 

Страшнюк С. 

Ю., Миколенко 

Д. В. 

наукові 

контакти 
 доц. Кравченко 

 О. В., доц. 

Тортіка М.В.., ), 

проф. Потрашков 

С. В. 

 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами 

- Наводяться дані про роботу кураторів, роботу в гуртожитку, участь в організації дня 

факультету, спортивних змагань тощо). 

Куратори: доц. Чернявськимй Л. С., доц. Ченчик Д. В., Коваленко Т.М.  

Плани виконані. 

 

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної 

безпеки 

Відповідно до плану факультету. 

 

8.Завдання кафедри нової та новітньої історії  історичного факультету з реалізації 

Стратегії розвитку Каразінського університету у наступному навчальному році: 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Очікувані 

результати (чіткі 

показники) 

Термін 

завершення 

роботи (день, 

місяць) 

Відповідальний 

виконавець 

Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська 

наука»  

у 2021/2022 н. р. 

1 Просування 

спільного з БАН 

наукового 

видання 

«Дриновській 

збірник» до 

науково-

метрічних баз 

Індексація в науково-

метрічних базах 

2021/2022 н. р. Доц. Миколенко 

Д. В. 

 Рекомендація до 

захисту 

кандидатської 

дисертації 

«Болгарія та ЄС: 

досвід 

європейської 

інтеграції у 2007–

2018 рр.)». 

Спеціальність № 

07.00.02 – 

всесвітня історія.  

Захист кандидатської 

дисертації.  
жовтень 

2022 р. 
 

Білоусов Ю. В. 

Науковий 

керівник:   проф. 

Станчев М.Г. 
 

 Рекомендація до 

захисту 

кандидатської 

дисертації: 

«Холодна війна» 

Захист кандидатської 

дисертації. 
жовтень 

2022 р. 
Ткаченко В.О. 

Науковий 

керівник:   проф. 

Станчев М.Г. 
 



в суспільному 

дискурсі Канади 

(1945–1962 рр.)». 

Спеціальність № 

07.00.02 – 

всесвітня історія 

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність» у 

2019/2020 н. р  

1 Історія  

європейської ідеї 

від зародження до 

серединиХХ ст. 

Сертифікація 

курсу 
 

2021/2022 н. р Доц. Страшнюк С. 

Ю. 

2 Історія 

Об‟єднаної 

Європи: 

трансформація, 

модернізація та 

інтеграція країн 

Центрально-

Східної Європи 

до ЄС  

Сертифікація 

курсу 
 

2021/2022 н. р Доц. Ченчик Д. В. 
 

3 Історія 

Об‟єднаної 

Європи: від 

співтовариств до 

Європейського 

Союзу 

Сертифікація 

курсу 
 

2021/2022 н. р Проф. Станчев 

М. Г. 

 

4 Навчального 

посібник «Історія 

міжнародних 

відносин» 

Підготовка та 

публікація 

2021/2022 н. р. Доц. Страшнюк 

С. Ю. 

Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський 

університет у глобальному науково-освітньому просторі» у 2019/2020 н.р. 

1 Посилення 

співпраці з 

Болгарською 

академією наук та 

університетами 

Болгарії (за 

напрямом 

Еразмус +) 

Підписання 

договорів  
2021/2022 н. р Проф. Станчев 

М. Г. 

2 «Ідеї об„єднаної 

Європи і пошук 

шляхів її 

реалізації у 1945-

1952 рр.». 
 

Публікація 

монографії 
2021/2022 н. р Доц. Ченчик Д. В.  

 

 

 



• Проведення міжнародних конференцій: 
Ознака 

М – 

міжнар. 

В- 

всеукр. 

Факультет, 

кафедра 

Назва заходу 
 

Термін 

проведення 

М Історичний факультет, 

кафедра нової та новітньої 

історії, Центр болгари 

стики і балканських 

досліджень ім. М. 

Дринова 

ХХІ Кирило - Мефодіївські 

читання. До 150-річчя 

професорів-славістів С. М. 

Кульбакіна і  О. Л. Погодіна. 

Міжнародна наукова 

конференція. Харків.  

Травень 2022 р. 
 

М  Історичний факультет, 

кафедра нової та новітньої 

історії, Центр болгари 

стики і балканських 

досліджень ім. М. 

Дринова 

Вікно в Америку.  До 90-річчя 

харківського історика-

болгариста професора Г.Й. 

Чернявського. Міжнародна 

наукова конференція (онлайн). 

Харків.  

Червень. 2022 р 

 

Проблеми, над якими працює кафедра:  
• проблема омолодження кадрового складу кафедри;  

• недостатня кількість ставок на кафедрі для працевлаштування випускників 

аспірантури; 

• необхідність створення нових магістерських програм з історії міжнародних 

відносин, історії дипломатії, європеїстики, сходознавства. 

 

 

Голосували: із 9 присутніх – . 

ЗА –  (дев‟ять); 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

 

Головуючий                                                   доц. Кушнарьов С. С. 

 

 

Завідувач кафедри                                         проф. Станчев М. Г. 

 

 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри нової та новітньої історії 

Протокол № 2 від 09. 09. 2021 р. 

 

Головуючий                                                   доц. Кушнарьов С. С. 

 

 

Завідувач кафедри                                         проф. Станчев М. Г. 

 

 

 


