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«Історія української культури»



Кадровий склад кафедри
Працюють 23 викладачі, зокрема

16 (69%) викладачів історичних 
дисциплін.
Серед викладачів історичних 

дисциплін – 6 докторів історичних 
наук, професорів (37,5%), 
10 кандидатів історичних наук, 
доцентів (62,5%).



Навчально-методична робота
Багатоплановість навчально-методичної роботи 

викладачів кафедри обумовлена тим, що вони 
здійснюють викладання на 19 факультетах
університету гуманітарного, природничого, 
технічного та економічного профілів. 

Кафедрою розроблено та пропонуються
 3 обов’язкові історичні курси;
 86 спеціальних курсів за вибором студентів;
 впроваджено 5 курсів дистанційного навчання;
 забезпечується підвищення кваліфікації 

викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації Харкова і області.



На сторінці кафедри веб-сайту філософського факультету 
http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/metod_ua.html

розміщено у вільному доступі посібники
з «Історії України», «Історії Слобідської України»



Науковий потенціал
На кафедрі існують три головні напрямки 

наукових досліджень, які представлені 
відповідними науковими школами:

політичної історії України
(очолює д.і.н., проф. В.І.Танцюра)

підготовлено 25 канд. іст. наук;
історичної урбаністики

(очолює д.і.н., проф. Д.М.Чорний)
підготовлено 5 канд. іст. наук;

усної історії
(очолює д.і.н., проф. Г.Г.Грінченко)

підготовлено 3 канд. іст. наук.



Вісник кафедри
У 1991-2014 рр. видано 19 випусків 

Вісника Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна Серія 
«Історія України. Українознавство: 
історичні та філософські науки».

Зокрема у випусках №16-19 в 2013-
2014 рр. надруковано 60 статей, з 
яких 17 (28%) – науковців вищих 
навчальних закладів Харкова, 8 
(13%) – науковців з інших регіонів 
України та далекого зарубіжжя.



Книги викладачів кафедри

 В 2007–2015 рр. науковцями кафедри опубліковано 17 монографій.
 Тільки 2015 р. науковцями кафедри надруковано 180 публікацій.



Традиційними стали
науково-методичні заходи:

«Історичні регіони України: 
минуле та сучасність»

(28–29 листопада 2013 р.)

конференції спільно з кафедрою українознавства ХНАДУ

«Волонтерський рух: історія, 
сучасність, перспективи»

(17–18 квітня 2015 р.)



Традиційними стали
науково-методичні заходи:

«Гончарство Слобожанщини»
(9 листопада 2015 р.)

наукові семінари з етнокультурології
з Центром українських студій імені Д. І. Багалія

«Етнографічні
дослідження Слобожанщини» 

(11 грудня 2013 р.)



Наукові зв’язки

Інститут Всходній Університету
Адама Міцкевіча
(Познань, Польща)

постійні партнери

Канадський інститут
українських студій
(Едмонтон, Канада)



Робота з обдарованою молоддю

Гурток з «Історичного краєзнавства» 
для школярів середніх та старших 
класів шкіл Харкова спільно із КЗ 
«Харківський обласний палац дитячої 
та юнацької творчості»

працює із 2014 р.
Міждисциплінарний науковий семінар з 

актуальних проблем українознавства 
для студентів всіх спеціальностей

працює із 2013 р.


