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1. Робота з кадрами
Склад кафедри історії української літератури:
Загальна кількість науково-педагогічних працівників -15; ставок -13.
Кількість докторів наук, професорів – 3, ставок – 2,5.
Кількість докторів наук, доцентів – 2.
Кількість кандидатів наук, доцентів – 7, ставок 6,5.
Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 3, ставок- 1,5.
Кількість аспірантів денної форми навчання – 2, заочної форми – 2.

Порівняно з показниками 2018-19 навчального року кількість ставок не
змінилася.

2. Навчальна робота
Загальне навантаження кафедри склало 7776 год. Воно виконане у повному

обсязі, крім годин, що пов’язані зі зміною контингенту. Заняття велися у І
семестрі й на початку ІІ семестру аудиторно, а потім перейшли в дистанційний
формат.

У 2019-2020 н. р. обсяг держзамовлення зі спеціальності українська мова і
література зменшився, як на бакалавраті, так і в магістратурі (відповідно 16 і 18
студентів).

Кафедра забезпечує викладання основних курсів для спеціальності 035
«Філологія», спеціалізацій 035.01 «Українська мова і література», 035.033
«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська», 035.034
«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша російська», 035.08
«Класичні мови та літератури (переклад включно)» та 061 «Журналістика».
Викладачі кафедри також читають спецкурси та ведуть наукові семінари за
основною спеціалізацією.

Викладацький склад кафедри забезпечує читання всіх фахових курсів та
спецкурсів з історії української літератури, а саме: «Історія української літератури
Х-ХVIII століть», «Історія української літератури першої половини ХІХ століття»,
«Історія української літератури другої половини ХІХ століття», «Історія
української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.», «Історія української літератури
ХХ століття», «Історія української літературної критики», «Українська література
в контексті культури», «Українська проза 20-х років ХХ століття», «Лірична
поезія 20-40-х років ХХ століття», «Біблія і література», «Літературознавчий
аналіз середньовічного й ранньомодерного тексту», «Українська мемуаристика»,
«Літературне редагування», «Інтермедіальні аспекти української літератури»,
«Особистість і творчість Івана Франка в контексті епохи», «Дитяча література»,
«Українська драматургія 20-х рр. ХХ ст. - початку ХХІ ст.», «Білоруська
література», «Літературознавчий аналіз середньовічного й ранньомодерного
тексту», «Війна в українській літературі ХХ століття» та інших.



З кожної дисципліни викладачі кафедри розробили навчально-методичні
комплекси, оновили робочі програми курсів, конспекти лекцій, плани практичних
занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання до іспитів і заліків,
пакети екзаменаційних білетів, списки питань до контрольних робіт та іспитів, а
також критерії оцінювання знань і вмінь студентів. Викладачі кафедри регулярно
публікують навчально-методичні матеріали з відповідних дисциплін. У
навчальному процесі широко застосовуються сучасні мультимедійні технології,
інтерактивні засоби навчання (презентації, аудіолекції, спілкування викладачів і
студентів у режимі он-лайн тощо).

Для студентів спеціалізації «Українська мова і література» розроблено
програми атестаційних іспитів, методичні вказівки для виконання курсових робіт
та кваліфікаційних робіт. Проведення педагогічної та асистентської практик
забезпечене відповідними програмами та базами, серед яких -: Харківська
гімназія №1, Харківська гімназія № 23, Харківська гімназія № 116, Харківський
ліцей № 149, Харківська ЗОШ № 105, Харківська Маріїнська гімназія, Харківська
спеціалізована школа № 119, Харківська ЗОШ№ 104, Харківська ЗОШ№ 78.

Кафедра керується стандартами вищої освіти та освітніми програмами для
студентів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації українська мова і література.

Запровадження нових спеціалізацій та ОПП
На початку 2020 року з ініціативи кафедри було розроблено й затверджено дві

нові ОПП зі спеціальності 035 Філологія, а саме – «Українська мова і література,
літературне редагування» та «Українська мова і література та англійська мова».
Вони привабили увагу абітурієнтів і починають працювати вже цього року.
Позитивним моментом обох програм є забезпечення їх випускників уміннями і
знаннями для різних напрямків і сфер діяльності, що надзвичайно важливо як для
успішного працевлаштування випускників, так і для потреб сучасного ринку
праці.

Ці ж завдання переслідувалися і при формуванні ОПП «Середня освіта.
Українська мова і література та зарубіжна література» й «Середня освіта.
Українська мова і література; польська мова і література». Ці програми базуються
на спеціальності, якій належить пройти ліцензування. Відтак ми сподіваємося на
успішне просування цих програм у навчальний процес після відновлення
ліцензування МОН.

Запровадження нових навчальних дисциплін
Викладачами кафедри розроблена тематика спецкурсів для вільного вибору

студентів, ведеться укладання відповідних робочих програм.
Дистанційне навчання
Усі викладачі кафедри опанували засоби для здійснення дистанційного

навчання, а саме – успішно працюють на платформах Moodle та Googleclassroom,
Для проведення онлайн лекцій, практичних занять, кураторських годин

використовуються такі платформи, як Zoom, Googlemeet, Facebookroom, Viber,
Skype, а також створюються закриті групи в соціальних мережах (як правило, для
наукових семінарів). Для проведення занять записуються аудіолекції, відеолекції з
презентаціями, презентації й т. ін.

Під час карантину було скориговано самостійну роботу студентів.



Кваліфікаційні роботи й атестаційні іспити
Кафедра керувала кваліфікаційними роботами 3 магістрів та 21 бакалавра

денної форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт студентів продемонстрував
здатність більшості випускників до самостійної дослідницької роботи. Під час
атестаційного іспиту з історії української літератури студенти показали високі
результати: «5» – 4; «4» –5; «3» – 6. Випускники ОПП «Слов’янські мови і
літератури (перша польська)»: «5» - 1; «4» - 1; «3» - 2.

Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань
План виконано, згідно з яким стажування без відриву від виробництва

пройшли Безхутрий Ю.М., Гажа Т.П. (на кафедрі історії російської літератури);
проф. Ісіченко Ю.А. (Центр дистанційного навчання). Крім того, стажування на
кафедрі пройшов доцент кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет», к. філол. н. Сиротенко
Валерій Павлович.

Методична робота
На кафедрі працює методичний семінар, у якому обговорювалась проблема

плагіату у студентських наукових роботах та проблема ефективності викладання
української літератури.

Викладачі кафедри регулярно розробляють та оновлюють програми
навчальних дисциплін, робочі програми, навчально-методичні комплекси
дисциплін.

Борзенко О. І. протягом багатьох років пише й успішно видає підручники для
закладів загальної середньої освіти. У минулому навчальному році вийшли такі з
них: Борзенко О.І. Лобусова О.В. Українська література (рівень стандарту):
підручник для 11 класу закладів заг. сер. Освіти. Харків: Ранок, 2019. 240 с.
Рекомендовано МОН України

Борзенко О. І., Лобусова О. В. Українська література (профільний рівень):
підручник для 11 класу закл. загал. серед. освіти. Харків: Ранок, 2019. 256 с.

Рекомендовано МОН України
Телехова О.П. активно працює над методичним забезпеченням кафедри й

пропонує методичні посібники: Телехова О.П., Тесленко О.В. ЗНО. Українська
література. Тестові завдання для навчальних і контрольних робіт. Посібник для
студентів і вчителів-словесників. Харків: Основа, Вид. 2. -131 с.

Кисіль В.В., Кремінська І.М., Антонович С.О., Ісіченко Ю.А. розробили
міжфакультетські курси.

На кафедрі активно запроваджуються в навчальний процес відеопрезентації –
під час лекційних і семінарських занять у межах навчальних основних курсів та
спецкурсів «Літературне редагування», «Біблія і література», «Польська
література», «Література для дітей та юнацтва» та ін.

Члени кафедри беруть участь у роботі районних та міських семінарів учителів-
предметників, в організації районних і міських конкурсах "Учитель року"
(Телехова О.П.).

Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії
університету



Усі навчальні дисципліни забезпечено електронними навчальними ресурсами
(плани та програми, лекційні презентації, приклади екзаменаційних білетів). Вони
представлені на кафедрі на електронних носіях і на сайті факультету.

Кафедра в інтернеті та соцмережах
Інформація щодо складу кафедри, її наукової, навчально-методичної роботи

та подій виставляється на базі сайту філологічного факультету ХНУ імені
В.Н. Каразіна (адреса: http://philology.karazin.ua/), а також на сторінках «Кафедра
історії української літератури Каразінського» та «Досвід викладання української
літератури» у мережі FACEBOOK.

3. Наукова діяльність
Кафедра працює над темою «Жанрово-стильові особливості української

літератури Х-ХХІ століть».
Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами
Кафедра сприяє успішному закінченню аспірантури та захисту кандидатських

і докторських дисертацій. Цього року не було випуску з аспірантури, але 4
аспірантів успішно продовжують навчання й провадять свої дослідження.

Кафедра успішно забезпечує викладання на ІІІ рівні навчання. Аспірантам
денної й заочної форм навчання викладаються курси: «Парадигми сучасної
філології», «Аксіологічний вимір ранньомодерного тексту», «Рецепція Біблії в
українській літературі ХІХ –ХХ ст.», «Українська постмодерна проза».
На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 10.01.01 – українська

література, у якій навчаються зараз четверо аспірантів (2 на 2 курсі й 2 на 1 курсі).
Викладачі кафедри (Матушек О.Ю., Головко Л.Г., Кисіль В.В., Сподарець

М.П.) здійснюють керівництво написанням роботи на ступінь доктора філософії.
Результати наукової роботи кафедри відображені в численних статтях і

доповідях на конференціях різних рівнів, захистах дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата й доктора філологічних наук. Протягом 2019 року
кафедряни опублікували 24 статті.
Члени кафедри регулярно виступають експертами кандидатських дисертацій,

готують відгуки на автореферати дисертацій та беруть участь у захистах як
офіційні опоненти. Авторами відгуків на дисертації минулого року були проф.
Борзенко О.І. й проф. Матушек О.Ю. Опонентом виступав проф. Ісіченко Ю.А.
(ЛНУ ім. І. Франка, 28.01.2020). Рецензії писали Т.С. Матвєєва й О.Ю. Матушек.

У архієпископа Ігоря (проф. Ісіченко Ю.А) стало доброю традицією
щодвароки видавати монографію: Архиєп. Ігор Ісіченко. Мелетій Смотрицький.
Apologia. / Упорядкування і передмова архиєп. Ігоря Ісіченка. Харків: Акта, 2020.
612 с.

Цього року один викладач склав іспит з міжнародним сертифікатом на рівень
В2. Це - Антонович С.О.

Кафедряни взяли участь у таких наукових конференціях: Міжнародна
конференція "Усі ріки течуть у море": мариністика в літературі та культурі"
(Бердянськ), ІV Всеукраїнській науковій конференції "Теоретичні та прикладні
аспекти біографістики: до 90-річчя від Дня народження Івана Світличного", ІІ
Міжнародних Кронебергівських читаннях "Античність-класика-сучасність"
(Харків), Міжнародній науковій конференції "Сміхова культура середньовічної і



ранньомодерної України" (Харків), VIII Міжнародному Конгресі білорусистів
(Вільнюс, Литва), Міжнародній науково-практичної конференції "Іван
Котляревський та українська культура ХІХ-ХХІ століть (до 250-ліття від дня
народження письменника)" (Полтава), Міжнародній науковій конференції "Історія
та теорія літератури в сучасній філологічній епістемі (до 100-річчя з дня
народження проф. М. Г. Зельдовича)" (Харків), VI науково-практичній
конференції, присвячена пам'яті театрознавця, педагога, публіциста Євгенія
Русаброва (1955-2013) "Театрознавець і театральний процес"(Харків),
Міжнародній конференції "Північний вітер": скандинавський світ у науці, освіті
та культурі України (Полтава) та ін.

Участь членів кафедри у роботі спецрад, редколегіях наукових видань
тощо

Члени кафедри беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад із
захисту дисертацій. У спецраді К 64.051.07 із захисту кандидатських дисертацій
працювали проф. Безхутрий Ю.М., проф.. Матвєєва Т.С., доц.. Кисіль В.В., доц.
Гноєва Н.І. У спецраді К.18.092.02 при Бердянському державному педагогічному
університеті працює проф. Борзенко О.І.

Організація наукової роботи студентів та її результати
Члени кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів у

наукових семінарах та готують їх до участі у студентських наукових
конференціях. Щороку студенти-семінаристи кафедри беруть участь у
студентських конференціях, що організовуються філологічним факультетом і
СНТ.

Кафедра брала активну участь в організації XIII Студентської регіональної
наукової конференції (Посвідчення № 826 УкрНТІ від 18 грудня 2019 р.). Зокрема,
в останній конференції взяли участь семінаристи кафедри: Бєлік К., Єфіменко М.,
Прилуцька А., Удовікова Т., Юркевська С., Петрова Є., Нізійова О. (наукові
керівники проф. Ісіченко Ю.А, доц. Сподарець М.П., доц Савчук Г.О.,
доц. Кремінська І.М., доц. Головко Л.Г.). Всі учасники конференції надрукували
тези доповідей у збірнику конференції.

Традиційним заходом на факультеті стало проведення Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Викладачі кафедри доц. Кремінська І.М., доц. Головко Л.Г., ст. викл.
Антонович С.О. брали участь у його організації й проведенні. Спільним
результатом роботи викладачів і студентки можна вважати чудовий виступ Мацак
Ярослави (4 курс,спеціалізація українська мова і література), яка нагороджена
дипломом другого ступеня за перемогу в Х Міжнарожному мовно-літературному
конкурсі імені Тараса Шевченка (Наказ МОН України № 622 від 13.05.2020).

Викладачі кафедри беруть актину участь у роботі СНТ – і як дискутанти, і як
доповідачі. Зокрема, доц. М.П. Сподарець виступив з Мультимедійною доповіддю
«Стильова еволюція Богдана-Ігоря Антонича» (16.10.2019).

Щороку виходять друком наукові публікації студентів, у тому числі й у
співавторстві з науковими керівниками. Цього року по кафедрі є кілька статей,
надрукованих внаслідок співпраці студентів і викладачів. Їх авторами стали
Матвєєва Т.С. і С. Корецька; Т.С. Матвєєва і А. Рудаченко, Головко Л.Г. і К. Бєлік



Головко Л.Г і Федорова Т. Під керівництвом викладачів кафедри студенти
опублікувати свої статті у фахових виданнях. Це – Бєлік К. (кер. доц. Головко Л.Г.)
і Проценко К. (кер. проф. Матушек О.Ю.).

Під керівництвом науковців кафедри були підготовлені доповіді студенів для
участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Зокрема, Нізійова Олеся,
студентка ІV курсу філологічного факультету з з темою «Моноп'єси Нєди
Нежданої "Мільйон парашутиків", "Голос тихої безодні" в оцінках критиків» та
Петрова Єлизавета, студентка ІV курсу філологічного факультету, з доповіддю
«Рецепція драматургії Івана Багряного в еміграційному та сучасному
літературознавстві» взяли участь у VI науково-практичній конференції,
присвяченій пам’яті театрознавця, педагога, публіциста Євгенія Русаброва (1955–
2013) «ТЕАТРОЗНАВЕЦЬ І ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» (кер. -доц. Кремінська І.
М.). Бєлік Карина (1 маг) з доповіддю на тему «Ліризм циклу етюдів «Осяяння»
Євгена Гуцала» та Рудаченко Аліса (1 маг) з доповіддю: «В. Винниченко про
процес творчості: щоденник і художня практика» взяли участь у ІІ Міжнародних
Кронебергівських читаннях (ХНУ імені В.Н. Каразіна).

4. Робота зі вступниками, профорієнтаційна активність, сприяння
працевлаштуванню

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі МАН: консультують учнів
та вчителів, які керують науково-дослідною роботою школярів, рецензують
роботи, беруть участь в оцінюванні робіт як члени журі на районному й
обласному рівнях. Доц. Сподарець М.П. працює у секції «Українська література»
як член журі; проф. Матушек О.Ю. і ст. викл. Антонович С.О. керують секцією
«Фольклористика» на обласному конкурсі-захисті учнів-членів МАН.

Протягом навчального року підписано договори про співпрацю із середніми
закладами м. Харкова: Договір про співробітництво між Харківським
національним університетом імені В.Н. Каразіна і ХСШ № 85; Договір про
співробітництво між Харківським національним університетом імені
В.Н. Каразіна і ХСШ № 104; Договір про співробітництво між Харківським
національним університетом імені В.Н. Каразіна і ЗОШ І-ІІІ ступенів № 157.

Представниками кафедри було проведено консультації у межах Днів відкритих
дверей. Кафедра також брала участь у організації заходів "Ярмарок вакансій" та
"Тиждень кар'єри". На кафедрі постійно оновлюється інформація про
працевлаштованих випускників і для працевлаштування випускників.

5. Міжнародне й міжвузівське наукове співробітництво
Науковці кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських

наукових конференціях. Протягом минулого навчального року вони стали
активними учасниками таких конференцій:
1. Міжнародна наукова конференція «Від бароко до постмодерну: проблема
автора», присвячена пам’яті професора Леоніда Ушкалова (ХНПУ імені
Г.Сковороди). Доповіді: проф Ісіченко Ю.А., проф. Матвєєва Т. С.,
проф. Матушек О. Ю., доц. Савчук Г. О., ст. викл. Ларін Ю. В.

2. 6-а Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії та
сучасності (Пам'ять та ідентичність) – доп. проф. Матвєєва Т. С.



3. ІІ Міжнародні Кронебергівські читання «АНТИЧНІСТЬ – КЛАСИКА –
СУЧАСНІСТЬ» (Харків). Брали участь проф. Матвєєва Т. С., асп.Гладкова М.
В., доц. Головко Л.Г., доц. Кремінська І. М., ст. викл. Антонович С.О.

6. IV Всеукраїнська наукова конференція "Теоретичні та прикладні аспекти
біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного" (Харків).
Брав участь доц. Савчук Г.О.

7. VIII Міжнародний Конгрес білорусистів (Вільнюс, Литва). Вист. з доповіддю.
проф. Матушек О. Ю.

8. Міжнародна наукова конференція "Усі ріки течуть у море": мариністика в
літературі та культурі. (Бердянськ). Взяли участь ст. викл. Ларін Ю. В.,
доц. Сподарець М. П., проф. Борзенко О. І.

9. Міжнародна конференція "Північний вітер": скандинавський світ у науці,
освіті та культурі України (Полтава) - проф. Матвєєва Т. С.

10.VI науково-практична конференція, присвячена пам’яті театрознавця,
педагога, публіциста Євгенія Русаброва (1955–2013) «ТЕАТРОЗНАВЕЦЬ І
ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» (Харків). Взяла участь доц. Кремінська І. М.

11.Міжнародна науково-практична конференція «Іван Котляревський та
українська культура ХІХ-ХХІ століть (до 250-ліття від дня народження
письменника» (Полтава) – проф. Борзенко О. І., доц. Сподарець М. П.

12.Релігійний плюралізм, релігійна свобода і виклики для демократії:
Добросусідство в дії в Україні та навколо неї (Київ, Київський центр УКУ) –
проф. Ісіченко Ю.А.
Науковці кафедри історії української літератури постійно підтримують творчі

контакти з ученими Польщі, Литви, Білорусі, зокрема налагоджено постійні
зв’язки з такими установами, як Варшавський університет (Кафедра
міжкультурних досліджень Центрально-східної Європи). Ми працюємо над
спільними науковими проектами щодо налагодження спілкування між студентами
й вивчення польсько- українських культурних взаємин.

Кафедра історії української літератури й Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, кафедра полоністики Вільнюського
університету й кафедра кафедри міжкультурних досліджень Центрально-Східної
Європи Варшавського університету виграли спільний проект Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej з вивчення польської мови, літератури й культури (серпень
2020). Кафедра працює над академічною мобільністю викладачів, науковців та
студентів.

6. Організаційна робота

4. Міжнародна наукова конференція "Історія та теорія літератури в сучасній
філологічній епістемі (до 100-річчя з дня народження проф.
М. Г. Зельдовича)". Учасник: проф. Матвєєва Т. С.

5. Міжнародна наукова конференція «СМІХОВА КУЛЬТУРА
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ І РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ» 19-20.10. 2019 (Свято-
Дмитрівський катехитично-пастирський центр, ХНУ імені В.Н.Каразіна).
Учасники: Архиєпископ Ігор (Ісіченко), Ларін Юрій, Матушек Олена, Руда
Олена



Кафедра регулярно виступає організатором або співорганізатором наукових
конференцій. Зокрема, у минулому навчальному році ми стали співорганізаторами
таких конференцій, як

1. Міжнародна наукова конференція «Сміхова культура середньовічної і
ранньомодерної України», 19-20 жовтня 2019 року (НАКАЗ № 1901-1/ 508 від 03
жовтня 2019 року Про проведення Міжнародної наукової конференції «Сміхова
культура середньовічної і ранньомодерної України»),

2. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти
біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного», яка відбулася
20 вересня 2020 року в ХНУ імені В. Н. Каразіна (НАКАЗ № 3801-1/478 від 13
вересня 2019 року «Про проведення ІV Всеукраїнської наукової конференції
«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження
Івана Світличного»).

Членами кафедри підготовлено до друку видання:
На шляху до «п’ятого Харкова»: збірник на пошану професора

Ю.М. Безхутрого. Харків: Майдан, 2019.
7. Виховна робота
Кафедра виступила ініціатором й організатором зустрічей студентів з поетами,

письменниками, науковцями.
– Презентація книги Т. Трофименко «Окололітературне» з проблем
літературної критики (11.09.2019, разом з СНТ).
– Лекція к. істор. наук, представника Інституту національної пам’яті
М. Тахтаулової «Проблеми національної пам’яті» (30.10.2019).
– Презентація Ростислава Крамара, координатора програм анадемічного обміну
ERASMUS кафедри міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи
Варшавського університету «Українські діячі у Варшаві к. ХІХ – п. пол. ХХ
століття» (18.10.2019).
– Зустріч з Йоанною Геткою, завдувачкою кафедри міжкультурних досліджень
Центрально-Східної Європи Варшавського університету (18.10.2019).
– Організація Дня відкритих дверей на філологічному факультеті (10.11.2019)
– Організація заходу «Тиждень кар’єри» (куратори, 20.11.19).
– Проведення флешмобу «Харків читає Довженка» (захід проведений
кафедрою разом з роботодавцями - Харківським обласним центром народної
творчості (10.09.2019)
– Організація заходу «Ярмарок вакансій» (7.11.2019).

Куратори регулярно проводять кураторські години, організовують
позааудиторні заходи й екскурсії, походи до театру.

Внесок кафедри у виконання «Стратегій розвитку Каразінського
університету»

За напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у
2025 році» кафедра сприяє своєчасному захисту дисертацій аспірантами;
збільшенню кількості публікацій у науковометричних базах даних Scopus, Web of



Science (проф. Ісіченко Ю.А., стаття пройшла рецензування і буде опублікована у
журналі Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Києво-Могилянський гуманітарний
журнал); Cоpernicus (Матвєєва Т.С., Макарадзе Х.) та ін.

А також - виданню наукових збірників (На шляху до «п’ятого Харкова»:
збірник на пошану професора Ю.М. Безхутрого. Харків: Майдан, 2019).

За напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у
2025 році» укладено договори про співробітництво зі школами; проведена
реклама факультету та виховні години з презентаціями університету
працевлаштованими студентами на робочих місцях та студентами, що проходять
педагогічну практику у школах; видано методичні вказівки для магістрів,
підручник для середньої школи; почалася апробація дистанційного курсу
«Українська лірика 20-40 рр. ХХ ст.» (доц. Сподарець М.П.). Кафедра посилює
існуючу систему доуніверситетської роботи з талановитими дітьми у
Харківському відділенні Малої Академії Наук.

За напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський
університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році»

Налагоджено співробітництво з Варшавським університетом, підготовлено
документи для спільної програми. Кафедра історії української літератури й
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра
полоністики Вільнюського університету й кафедра кафедри міжкультурних
досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету виграли
спільний проект Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej з вивчення польської
мови, літератури й культури (серпень 2020). Кафедра працює над академічною
мобільністю викладачів, науковців та студентів.

За напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура
Каразінського університетського життя у 2025 році» проводиться поточний
ремонт і модернізація кафедри історії української літератури.

За напрямом V Стратегії розвитку університету «Університетський
менеджмент у 2025 році» запроваджуються електронні документи, зокрема
навчально-методичні комплекси, протоколи, робочі програми, звіти НПП, звіти з
науки, індивідуальні плани, навантаження.

Проблеми для вирішення:
1. Пройти ліцензування для спеціалізації 014 Середня освіта Українська мова і

література. Набрати студентів на ОПП «Українська мова і література та
зарубіжна література» і «Українська мова і література та польська мова і
література».

2. Збалансувати навчальні плани нових ОПП.
3. Активізувати публікування статей у індексованих фахових виданнях.
4. Інтенсифікувати процес електронного документообігу, повністю перевівши

туди протоколи, НМК, розклади, графіки, індивідуальні плани й т. н.
5. Активізувати міжнародну діяльність.

http://kmhj.ukma.edu.ua/


6. Звернути особливу увагу на дистанційну форму навчання та її технічне й
методичне забезпечення.

7. Пожвавити роботу з аспірантами.
8. Ініціювати ремонт на кафедрі (заміна вікон, фарбування стін).

ПРО РОБОТУ ЗАВІДУВАЧА
проф. Олени МАТУШЕК

1. Навчальна робота
Навчальне навантаження у 2019-20 році становило 600 годин. Протягом
звітного періоду виконувала таку навчальну роботу:
 навчальний курс «Історія української літератури другої половини ХІХ

століття» (заочне відділення, філологічний факультет, спеціалізація
журналістика, бакалаври, IV курс);

 навчальний спецкурс «Біблія і українська література» (035 Філологія,
денне відділення, філологічний факультет, спеціалізація українська мова
і література, магістри, ІІ курс);

 науковий семінар «Екранні версії української класики» (035 Філологія,
денне відділення, філологічний факультет, спеціалізація українська мова
і література, бакалаври, IV курс);

 спецкурс «Білоруська література» (035 Філологія, денне відділення,
філологічний факультет, спеціалізація українська мова і література,
бакалаври, ІІІ курс);

 навчальний курс «Історія української літератури другої половини ХІХ
століття» (035 Філологія, денне відділення, філологічний факультет,
спеціалізація українська мова і література, бакалаври, ІІ курс);

 навчальний курс «Історія української літератури другої половини ХІХ
століття» (035 Філологія, денне відділення, філологічний факультет,
спеціалізація польська мова і література);

 спецкурс «Література зарубіжних країн» (035 Філологія, заочна форма,
філологічний факультет, спеціалізація українська мова і література,
бакалаври, V курс);

 викладача курс «Рецепція Біблії в українській літературі ХІХ –ХХ ст.»
для аспірантів денної й заочної форми навчання;

 брала участь у роботі атестаційної комісії;
 брала участь у роботі комісії зі вступу до аспірантури;
 керувала написанням 2 магістерських робіт;
 керувала написанням 6 бакалаврських робіт;
 керувала роботою аспірантки;

2. Методична робота
 восени 2019 року мною було очолено групу зі створення нової

спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) і
написання ОПП «Середня освіта. Українська мова і література та



зарубіжна література» й «Середня освіта. Українська мова і література;
польська мова і література». Нова спеціалізація чекає на ліцензування.

 на початку 2020 року я очолила групу з розробки двох нових ОПП зі
спеціальності 035 Філологія, а саме – «Українська мова і література,
літературне редагування» та «Українська мова і література та англійська
мова». Вони були затверджені й успішно апробовані на вступних
іспитах;

 розробила навчальні плани, співвідносні з ОПП «Українська мова і
література, літературне редагування» та «Українська мова і література та
англійська мова», «Середня освіта. Українська мова і література та
зарубіжна література» й «Середня освіта. Українська мова і література;
польська мова і література».

 відвідувала заняття викладачів;
 готувала аудиторні заняття;

3. Навчально-виховна робота
організовувала зустрічі на факультеті з літературознавцями,
літературними критиками, видавцями, поетами, письменниками:
М. Тахтаулова, Р. Крамар, Й. Гетка, Т. Трофименко, бійцем, що вийшов з
«іловайського котла».

4. Наукова робота
брала участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Сміхова культура

середньовічної і ранньомодерної України», 19-20 жовтня 2019 року;
VIII Міжнародному Конгресі білорусистів (Інституту політичних студій
«Політична сфера», Вільнюс, Литва, 27-29 вересня 2019). Виступ з
доповіддю.
Опублікувала статті:
Матушек Олена. Освіта у біографії Лазаря Барановича // Чернігівські Афіни:

Науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології. Вип.
VII. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2019. С.49-59.

Матушек Олена. Чуда Почаївської Богородиці в літературному дискрсі //
Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря. Збірник наукових
статей. Харків: Акта, 2018. С. 129-136.

Матушек Олена. Гострота розуму у проповідях Лазаря Бараноича // На шляху
до «п’ятого Харкова»…. Збірник наукових праць на пошану професора
Ю.М. Безхутрого. Харків: Майдан, 2019. С. 218 – 229.
 написала відгук на автореферат докторської дисертації Р.Ткачука

«Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої пол. XVII ст.:
доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика». К., 2019.
 керую написанням кандидатської дисертації Макарадзе Христини Зурабівни;
 брала участь у роботі журі Львівського форуму видавців (2019 і 2020 рр.);
 керувала написанням студентських статей Проценко К;
 прорецензувала методичний посібник «Фольклорна практика» укладачів

Харківської А. А., Кордулян М. І., Масло О. В. та практикум «Історія української



літератури першої половини ХІХ століття» укладачів Н. Д. Демченко, О. В. Масло,
І. В. Волкова, М. І. Кордулян.

5. Організаційна робота
організовувала підготовку до друку видання: На шляху до «п’ятого

Харкова»: збірник на пошану професора Ю.М. Безхутрого. Харків: Майдан, 2019.
організовувала проведення Міжнародної наукової конференції «Сміхова

культура середньовічної і ранньомодерної України», 19-20 жовтня 2019 року;
працюю у вченій раді факультету;
проводжу засідання кафедри.
6. Виховна робота
проводила профорієнтаційну роботу серед учнів-членів МАН;
керую журі в секції «Фольклористика» та напрямком «Філологія» на

обласному конкурсі-захисті учнів-членів МАН.
7. Міжнародна діяльність
налагоджувала співробітництво з Варшавським університетом, брала участь

у підготовці документів для спільної програми, внаслідок чого Кафедра історії
української літератури Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, кафедра полоністики Вільнюського університету й кафедра
міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського
університету виграли спільний проект Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej з
вивчення польської мови, літератури й культури (серпень 2020);

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії української літератури
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