
Про затвердження складу вченої ради 

історичного факультету 

У зв’язку з закінченням терміну повноважень Вченої ради історичного 

факультету 

НАКАЗУЮ: 

ЗАТВЕРДИТИ персональний склад Вченої ради історичного факультету в 
такому складі: 

1. ВОЛОСНИК Юрій Петрович, д.і.н., проф. каф. Східної Європи (за 

вибором); 

2. ДУХОПЕЛЬНИКОВ Володимир Михайлович, к.і.н., проф., в.о. зав. 

кафедри історії Східної Європи (за вибором); 

3. ЗАЙЦЕВ Сергій Володимирович, студент 5 курсу історичного 

факультету, студентський декан (за посадою); 

4. ЗАХАРЧЕНКО Євген Юрійович, к.і.н., зав. навчальної лабораторії 

історичної інформатики (за вибором); 

5.  ІВАЩЕНКО Вікторія Юріївна, к.і.н., доц. каф. історіографії, 

джерелознавства та археології, директор музею історії Харківського 

університету (за вибором); 

6. КАЛАШНИК Зіновія Сафронівна, методист І кат. історичного 

факультету, заст. декана з виховної роботи (за вибором); 

7. КАЛІНІЧЕНКО Володимир Вікторович, д.і.н., проф., зав. кафедри 

історії України (за посадою); 

8.  КАПЛІН Олександр Дмитрович, д.і.н., проф. каф. історіографії, 

джерелознавства та археології (за вибором). 
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9. КІСЕЛЬОВА Юлія Анатоліївна, к.і.н., доц. каф. історіографії, 

джерелознавства та археології, в. о. заст. декана з навчальної роботи (за 

вибором); 

10. КУДЕЛКО Сергій Михайлович, к.і.н., проф. каф. історіографії, 

джерелознавства та археології, директор Центру краєзнавства імені 

академіка П. Тронька (за вибором); 

11. КУЛІК Олександр Олександрович, студент 3 курсу, староста; 

12. ЛИТОВЧЕНКО Сергій Дмитрович, к.і.н., доц. каф. стародавнього світу 

та середніх віків, декан історичного факультету (за посадою); 

13. ЛЮБАВСЬКИЙ Роман Геннадійович, к.і.н., доц. каф. історії України, 

заст. декана з наукової роботи (за вибором); 

14. ЛЮБИЧЕВ Михайло Васильович, д.і.н., проф. кафедри історії Східної 

Європи (за вибором); 

І5. МАРТЕМ’ЯНОВ Олексій Павлович, к.і.н., доц. каф. історії 

стародавнього світу та середніх віків (за вибором); 

16. НАУМОВ Сергій Олександрович, д.і.н., проф. каф. історії України (за 

вибором), 

17. НИЖНІКОВА Світлана Василівна, аспірант 3 року навчання; 

18. ПОСОХОВ Сергій Іванович, д.і.н., проф., зав. кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології (за посадою); 

19. ПОСОХОВА Людмила Юріївна, д.і.н., проф. каф. історії України (за 

вибором); 

20. ПОХОДНЯКОВА Альона Сергіївна, студент 6 курсу історичного 

факультету, староста, член студентського наукового товариства; 

21.  РУЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна, д.і.н., доц. каф. історії стародавнього 

світу та середніх віків (за вибором); 

22. САЛЬТЕВСЬКА Любов Павлівна, керівник профспілкової організації 

працівників факультету (за посадою); 

23. СІВАК Дмитро Олександрович, студент 3 курсу, керівник 

профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів 

факультету (за посадою); 

24. СОРОЧАН Сергій Борисович, д.і.н., проф., зав. кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків (за посадою); 

25. СТАНЧЕВ Михайло Георгійович д.і.н., доц., зав. кафедри нової та 

новітньої історії (за посадою); 

26. СТРАШНЮК Сергій Юрійович, к.і.н., доц. каф. нової та новітньої 

історії, директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені 

М. Дрінова (за вибором); 

27. ТУМАКОВ Олександр Іванович; к.і.н., доц. каф. нової та новітньої 

історії (за вибором); 

28. ХАБАРОВА Анна Володимирівна, студент 3 курсу історичного 

факультету, заступник голови студентської ради; 



 

29. ШРАМКО Ірина Борисівна, к.і.н., доц. каф. історіографії, 

джерелознавства та археології, директор Музею археології (за 

вибором); 

Підстава: Службова записка декана історичного факультету від 

23 грудня 2016 р.; витяг з протоколу № 2 від 23 грудня 2016 р. загальних зборів 

трудового колективу історичного факультету; витяг з протоколу № 6 від 13 

грудня 2016 р. конференції студентів історичного факультету; витяг з 

протоколу № 1 від 22 грудня 2016 р. зборів аспірантів і докторантів 

факультету; витяг з протоколу № 4 від 15 грудня 2016 р. засідання кафедри 

історії стародавнього світу та середніх віків; витяг з протоколу № 4 від 15 

грудня 2016 р. засідання кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології; витяг з протоколу № 4 від 15 грудня 2016 р. засідання кафедри 

історії України; витяг з протоколу №5 від 15 грудня 2016 р. засідання кафедри 

історії Східної Європи; № 5 від 15 грудня 2016 р. засідання кафедри нової та 

новітньої історії. 

 


