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РОБОТА З КАДРАМИ
На кафедрі соціально – економічних дисциплін загальна кількість
науково-педагогічних працівників – 10. Зокрема сьогодні працюють 2
доценти, кандидати наук, 7 старших викладачів, з них 3 кандидати наук, та 2
сумісника ст. викладача, з них 1 кандидат наук. Протягом 2015–2020 рр.
працівниками кафедри захищено1 кандидатську дисертацію (Чирва Я.О. 2018
рік). Всі викладачі пройшли підвищення кваліфікації або стажування згідно
із визначеним графіком та позапланово пройшли стажування на курсах
«Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» ХНУ імені
В.Н Каразіна для вивчення сукупності методів та прийомів навчання на базі
LMS Moodle для створення ресурсів у дистанційному курсі «Підсумковий
контроль ст. викладачі: О. Кутья, Г.Бондаренко, Р. Казанков, Т.Коваленко,
О,Козак з 18 травня по 25 травня 2020 р. та підвищили свій методичнопрофесійний рівень.
Підвищення

кваліфікації

у

Лінгвістичному

центрі

факультету

іноземних мов Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.
Отримали рівень володіння англійською мовою В2, в 2018 р. доцент
Т.Челомбітько, в 2020 р. ст. викладачі: О.Кутья, О. Гудзенко та Т.Коваленко.
У рамках виконання Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки
викладачі кафедри приймали участь у семінарі «Запровадження CLIL на
третичному рівні навчання»

та «Засадничі принципи предметно-мовного

інтегрованого навчання» у рамках проекту «2.10 «Англійська мова у
освітньому процесі», Факультет іноземних мов Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна. 18.11.19. (Ст. викл. О. Гудзенко, доц. Т.
Челомбітько, ст. викл. О.Кутья, ст. викл. Т. Коваленко) та у семінарі
«Інтеграція технічної та предметної складової під час перекладу: CLIL та
перекладацькі технології» у рамках проекту «2.10 «Англійська мова у
освітньому процесі». Факультет іноземних мов Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна. 21.10.19. (Ст. викл. О.Гудзенко, доц.
Т.Челомбітько , ст. викл. О. Кутья , ст. викл. Т. Коваленко).
НАВЧАЛЬНО - МЕТОДІЧНА РОБОТА
Кафедра забезпечує навчальний процес на підготовчому відділенні з
таких дисциплін: «Країнознавство» (укр. та англ. мовами), «Історія України»
(укр. та англ. мовами), «Основи економіки», «Основи права» (укр. та англ.
мовами), «Основи соціально-економічної географії світу», «Соціальна та
політична географія світу» (англ. мовою), «Географія світу» (укр. мовою);
на 1 курсах всіх факультетів з дисциплін: «Історія України», «Історія
Слобідської України», та на першому курсі медичного факультету з
дисциплін «Історія України та історія української культури» англійською
мовою, «Історія Польщі» на 1 курсі філологічного факультету українською
мовою.
Всього кількість навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою:
- на підготовчому відділенні – 10 дисциплін;
- на основних факультетах 1 дисципліна англійською мовою, 3
дисципліни українською мовою.
З усіх дисциплін оновлені робочі програми навчальних дисциплін та
методична документація.
Всі навчальні предмети на 100% забезпечені, навчальною та навчальнометодичною літературою, зусиллями викладачів кафедри продовжується
робота по її оновленню.

Оновлювалися та доповнювалися матеріали для заліків та екзаменів для
іноземних студентів підготовчого відділення та для іноземних студентів
основних факультетів.
Оновлювалися та доповнювалися матеріали для контрольних робіт для
іноземних студентів підготовчого відділення та для іноземних студентів
основних факультетів.
Оновлювалися

та

доповнювалися

комп’ютерні

презентації

для

іноземних студентів підготовчого відділення та для іноземних студентів
основних факультетів по курсам, які викладаються на кафедрі.
Викладачі кафедри щорічно проводили відкриті заняття.
Впродовж звітного періоду розроблено і регулярно оновлювалися НМК
з

навчальних

дисциплін,

що

викладаються

науково-педагогічними

працівниками кафедри. Підготовлено та постійно оновлюються конспекти
лекцій та комплекти презентацій, методичні рекомендації до семінарських
занять. Розпочато роботу над формуванням архіву відео-лекцій. Ведеться
розробка, наповнення та сертифікація дистанційних курсів, які на сьогодні
покривають приблизно 50 % навчальних дисциплін кафедри.
Наукова робота
Впродовж звітного періоду викладачами кафедри опубліковано 4 монографії,
73 наукові статті та тези, взято участь у 31 науковій міжнародній та
всеукраїнських конференціях.
Кафедра брала участь в міжнародних науково-навчальних програмах.
Вже виграно:
1). У роботі літньої школи в рамках програми DAАD «Go-East» разом з
викладачами соціологічного факультету приймали участь ст. викладачи
кафедри: Бондаренко Г., Казанков Р., Машинцова О.
2).

У

2020

році

разом

з

викладачами

історичного

факультету,

співробітниками Славяно-германської археологічної експедиції та Центра
краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька було виграно грант на проведення
літньої школи в рамках програми «DAADGo-East». Однак, у зв'язку з

введення карантину ця школа перенесена. (Старші викладачі: Бондаренко Г.,
Казанков Р., Машинцова О.)
3). В межах програми Erasmus + K1 співробітники кафедри брали активну
участь у підготовці та реалізації угоди між ХНУ імені В.Н. Каразіна і
університету м. Палермо (Італія) Ст. викладачі Грицюк В., Машинцова О..
Завершення процесу перенесено у зв’язку з карантином.
4). У 2020 році разом із викладачами історичного факультету виграно
конкурс малих наукових робіт та планується отримати гранд від Фонду К.
Аденауера «Харків, як мультикультурне місто Східної України.: переваги,
протиріччя, виклики та перспективи розвитку (1991-2020)» (Доцент Дягілев
В., старші викладачі: Бондаренко Г., Машинцова О.)
5). У 2020 році в рамках німецько-українського конкурсу, що до
інтернаціоналізації освіти вищих навчальних закладів України, виграно
малий гранд університету імені Лейбніца (м. Ганновер, ФРН). (ст. викладач:
Машинцова О.) У виконанні цього проекту «Global classroom» планується
задіяти ще 3 викладачів кафедри.
6). Участь у літній школі «Border land Studies in East central Europe and the
Black sea region» . Ст. викладач Бондаренко Г.
7). Участь у проекті за підтримки програми імені Ковальських
Канадівського інституту українських студій університет Альберти (м.
Едмонтон, Канада). «Практики самопрезентації багатонаціонального міста в
індустріальну і постіндустріальну добу» Ст. викладач Бондаренко Г.
8). Підвищення кваліфікації у Варненському університеті менеджменту (м.
Варна, Болгарія) ст. викладач Козак О.
Подані заявки за участю викладачів кафедри:
1).Подано заявку на EEA and Norway GR. разом з університетом ім. П. Ф.
Сафарика (м. Кошице, Словаччина) «Good governmance and cross-border
cooperation». У цьому проекті планується участь доц. Челомбітько Т., ст.
викладача Машинцової О. Крім того, у реалізації проєкту задіяні викладачі
юридичного факультету та Каразінської школи бізнесу.

2).Подано

заявку

на

європейську

програму

Erasmus+

(European

Universities) у якості асоційованого партнера Aurora Alliance Universities. В
робочу групу за цим проєктом включені ст. викладачі кафедри Казанков Р.,
Машинцова О.
Участь у міжнародних проєктах в межах між університетських
договорів:
1)

Міжнародна конференція «Познань - Харків: тенденції освітнього

розвитку і співпраці двох університетських осередків протягом століть».
(м. Познань, Польща). Ст. викладач Бондаренко Г.
За звітний період Дягілевим В.Є. було опубліковано:
Монографії:
1. Обличчям до світу: історія міжнародних зв’язків Каразінського
університету/ кол. авт.; за ред. проф. В.С.Бакірова. – Харків: ХНУ імені
В.Н.Каразіна, 2019. – 180 с.
Розділ

4.

Г.А.Бондаренко,

В.Є.

Дягілєв.

Міжнародні

зв’язки

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна в період
незалежної України. – с.132-179.
Навчальні посібники:
1. Dyagilev V.E., Kutya O. A., Lykhacova T. M. History of Ukrainian Culture:
Exercise book for English-speaking students. – Kh.: Kollegium, 2015. – 35 p.
2. Ukrainian Studies: Textbook for English-speaking students (Centre of the
International Students Training)/ V.E. Dyagilev, O.A.Kutya, O.M.Mashintsova. –
Kharkiv: Collegium. 2018.- 84 p. Українознавство. Навчальний посібник для
англомовних студентів (Центр міжнародної освіти).
3. Ukrainian Studies: Textbook for English-speaking students (Centre of the
International Students Training)/ V.E. Dyagilev, O.A.Kutya, O.M.Mashintsova. –
Kharkiv: Collegium. 2018.- 84 p. Українознавство. Навчальний посібник для
англомовних студентів (Центр міжнародної освіти).
4. Навчальний посібник «Основи економіки» для іноземних студентів
підготовчих відділень ЗВО України (рос. мовою). Автори О.Ф.Гудзенко,

В.Є.Дягілєв, Т.В. Челомбітько. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019. -128
с.
Робочи зошити
1. History of Ukraine and Ukrainian culture: exercise book for Englishspeaking students /Bondarenko G.A., Dyagilev V.E., Kazankov R.U., Kutya O.A..Kharkiv: Tarasenko, 2018. – 36 p. Історія України та української культури.
Робочий зошит для іноземних студентів. (Англійською мовою).
Статті та тези
1. Грицюк В.Є., Гудзенко О.Ф., Дягілєв В.Є. Навчальний комплекс
«Основи права» для студентів-іноземців підготовчих відділень: структура,
зміст, тематика.// Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних
студентів: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13
жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 611-615.
2. Дягилев В.Є. Институт высшего образования – аксиологический
детерминант развития современного общества// Духовна культура України
перед викликами часу (до 150- річчя заснування «Просвіти»: тези доповідей
учасників Всеукраїнської

науково-практичної конференції. (м. Харків

23 квітня 2018 р.). – Харків: Право, 2018. – с. 68–70.
3. В.Є.Грицюк, О.Ф.Гудзенко, В.Є.Дягілєв. Підготовка іноземних
здобувачів вищої освіти та транснаціональна освіта//Проблеми і перспективи
підготовки

іноземних

студентів:

міжнародна

науково

–

практична

конференція. 11-12 жовтня 2018 р.,ХНАДУ, 2018. – С. 120 – 122
4. Грицюк В.Є., Гудзенко О.Ф., Дягілєв В.Є. Транснаціональна освіта
як чинник розвитку підготовки іноземних здобувачів вищої освіти//
Обучение иностранных студентов в высшей школе: традиции и перспективы.
Международная научно-методическая конференция, Х.: НТУ «ХПИ», 2018. С.
10-12.
5. Грицюк В. Є., Гудзенко О. Ф., Дягилев В.Є. Гуманітарна складова
сучасної освіти іноземних студентів в Україні // Духовна культура України
перед викликами часу : тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції. (м. Харків 16 квітня 2019 р.). – Харків: Право, 2019.
– С.58-60.
6. Грицюк В.Є., Гудзенко О.Ф., Дягілєв В. Є. Викладання гуманітарних
дисциплін у сучасній освіті іноземних студентів в Україні // Викладання мов
у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні
зв’язки: Тези XХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 6–7
червня 2019 року. – http://www-center.univer.kharkov.ua/ru/tezis/tezis_2019.pdf
- С. 21-23.
7 Гудзенко О.Ф., Дягілєв В. Є., Челомбітько Т.В. Методичне
забезпечення підготовки іноземних студентів підготовчого відділення //
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.
Міжпредметні
конференції.

зв’язки:
6–7

Тези

XХІІІ Міжнародної

червня

2019 року.

науково-практичної
–

http://www-

center.univer.kharkov.ua/ru/tezis/tezis_2019.pdf – С. 23-25.
Дистанційні курси на платформі MOODLE
1. «History of Ukraine and Ukrainian Culture» Сертифікат №150/2019.
2. Ukrainian Studies Part 1.
Автори курсу: Дягилев В.Є.,Козак О.В., Кутья О.А., Машинцова О.М.
Сертифікат № 208/2020 (підготовче відділення ННІМО спеціальність 222
Медицина).
3. History of Ukraine Part 1( підготовче відділення ННІМО спеціальність 081
Право) в процесі сертифікації. Автори курсу: Дягилев В.Є., Кутья О.А.
4. History of Ukraine Part 2
Автори курсу: Дягилев В.Є., Кутья О.А. ( підготовче відділення ННІМО
спеціальність 081 Право) в процесі сертифікації.
5. Історія Польщі (філологічний факультет 1 курс) Автори курсу: Дягилев
В.Є., Коваленко Т.М. в процесі сертифікації.

Колективом кафедри продовжується робота по створенню дистанційних
курсів.
В процесі розробки та апробації знаходяться наступні дистанційні курси:
1. Соціально-економічна географія світу (підготовче відділення ННІМО).
Автори курсу: Дягілев В.Є., Коваленко І.Б.
2. Basis of Law (підготовче відділення ННІМО спеціальність 081 Право).
Автори: Гудзенко О.Ф., Челомбітько Т.В.
3. Social and Political Geography of the World (підготовче відділення ННІМО
спеціальність 081 Право). Автори: Гудзенко О.Ф., Челомбітько Т.В.
Організаційна робота
Робота кафедри здійснюється згідно із затвердженими планами роботи.
Індивідуальні плани роботи викладачів ті інші документи кафедри
відповідають вимогам щодо ведення документації з організації та методики
проведення навчально-виховного процесу.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь в організації та проведенні
щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у
вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні
зв’язки», у якої Дягілев В.Є. є заступником голови оргкомітету конференції.
Здійснено розробку і інформаційне наповнення, оновлювання і підтримку
роботи сторінки кафедри
мережі facebook.

соціально-економічних дисциплін у соціальній

