Звіт
науково-педагогічного працівника за 2019/2020 навчальний рік
Сорочан Сергій Борисович
Завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків історичного
факультету, доктор історичних наук, професор
2019/2020 навчальний рік
1. Навчальна робота
Тип роботи.
1.

Відповідність
стратегії університету
«Стратегія
розвитку
Каразінського університету
на
2019–2025
роки
затверджено
рішенням
Конференції
трудового
колективу університету від
27 грудня 2018 року».
https://www.univer.kharkov.ua/d
ocs/work/strategiya-rozvytkuuniversitetu-2019-2025-2.pdf

Протягом звітного періоду читав 4
1. спеціальні курси:
«Джерелознавство історії середніх віків»
(для студентів III курсу денного відділення);
«Історія культури Європи. Середні вікі» (для
студентів III курсу денного відділення); «Історія
культури
античних
міст
Півничного
Причорномор‘я та візантійська цівілизація» (для
студентів IV курсу денного відділення);
«Візантія: історія, побут, менталітет» (для
магістрів першого року навчання денного
відділення).
Ці курси є авторськими. По них розроблені
програми, методичні рекомендації та необхідне
методичне забезпечення, у тому числі с
використанням інтерактивних та дистанційних
методів навчання.
В 2020 р. був виданий учбовий посібник:
 Сорочан С.Б. Ромейское царство.
Книга для чтения по истории
Византии. В 3 ч. – Харьков: Майдан,

Розділ 1 «Стратегічне
бачення
університетського
майбутнього» П.2 «Якою
ми бачимо каразінську
університетську освітню
діяльність у 2025 році?»,
зростання
рівня
публікацій
прикладних
науково-дослідих
робіт
«Показники
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025
році
1.1.
Співвідношення
(%)
фундаментальних
і
прикладних
науководослідних робіт»
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2020. Ч. 3. 1086 с. (67,88 д.а.)
(Рекоменд. Веною радою ХНУ)
2.
Вів переддипломний семінар магістрів Розділ 1 «Стратегічне
першого року навчання, які спеціалізуються на бачення
університетського
кафедрі з античності та медієвістики.

3.

Керував
4
дипломними
роботами
бакалаврів денного відділення, 1 диплом.
роботою бакалавра заочного відділення та 2
роботами магістрів денного відділення.

4.

Був членом ДЕК денного та заочного
відділення
(бакалаври,
магістри),
членом
аспірантської приймальної комісії.

2. Методична робота
Тип роботи

майбутнього» П.2 «Якою
ми бачимо каразінську
університетську освітню
діяльність у 2025 році?»
Розділ
5.
Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.1. «Класика, що
випереджає час»
Розділ 1 «Стратегічне
бачення
університетського
майбутнього» П.2 «Якою
ми бачимо каразінську
університетську освітню
діяльність у 2025 році?»
Розділ
5.
Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.1. «Класика, що
випереджає час»
Розділ 1 «Стратегічне
бачення
університетського
майбутнього» П.2 «Якою
ми бачимо каразінську
університетську освітню
діяльність у 2025 році?»
Розділ 1. Університетська
наука у 2025 році Проект
1.6.
«Ефективна
аспірантура
та
докторантура»

Відповідність
стратегії універитету
«Стратегія
розвитку
Каразінського університету
на
2019–2025
роки

3
затверджено
рішенням
Конференції
трудового
колективу університету від
27 грудня 2018 року».
https://www.univer.kharkov.ua/d
ocs/work/strategiya-rozvytkuuniversitetu-2019-2025-2.pdf

1.

2.

3.

4.

В
репозітарії
та
на
веб-сайтах
університету, історичного факультету, кафедри
історії стародавнього світу та середніх віків
розміщені нові друковані статті та видання:
- збірник публічних лекцій «Візантійська
мозаїка», вип. 1-7;
- учбовий посібник «Ромейское царство»,
ч.1-3,
- «История культури Европы. Средние
века»,
- «Введение в агіографію»,
- «Ремесло медієвіста» и др.),
- підготовлені матеріали для відновлення
веб-ресурсів кафедри.
Зам. голови спеціалізованої вченої ради Д. 64.
051. 10 при Харківському національному
університеті з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового
ступеня
доктора
наук
за
спеціальностями 07.00.01 – історія України;
07.00.02 – Всесвітня історія.

«Показники
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025
році
1.1.
Співвідношення
(%)
фундаментальних
і
прикладних
науководослідних робіт»

Показники
реалізації
стратегічного
бачення
Розділ 1. Університетська
наука у 2025 році 1.7.
Своєчасний
захист
кандидатських дисертацій
аспірантами
Розділ 1. Університетська
наука у 2025 році Проект
1.6.
«Ефективна
аспірантура
та
докторантура»

бачення
Член робочої групи з розроблення галузевих Стратегічне
стандартів вищої освіти за напрямами університетського
майбутнього 2. Якою ми
підготовки фахівців.

бачимо
каразінську
університетську освітню
діяльність у 2025 році?
бачення
Член
науково-методичної
комісії Стратегічне
історичного факультету ХНУ. Член Ради Музею університетського
майбутнього 2. Якою ми
археології ХНУ.
бачимо
каразінську
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університетську освітню
діяльність у 2025 році?

3. Наукова робота.
Тип роботи (у відповідності до планової теми Відповідність
науково-дослідної роботи під назвою «Структура стратегії університету
«Стратегія
розвитку
і організація торгівлі Візантії IV-IX ст.»)
Каразінського університету
на
2019–2025
роки
затверджено
рішенням
Конференції
трудового
колективу університету від
27 грудня 2018 року».
https://www.univer.kharkov.ua/d
ocs/work/strategiya-rozvytkuuniversitetu-2019-2025-2.pdf

1. Керування плановою науковою темою кафедри
«Історія та археологія Середземномор’я та
Причорномор’я в античну та середньовічну
добу», збереження та організація роботи
традиційних наукових напрямів та спеціалізацій
кафедри
«Античність»,
«Середновіччя
(медієвістика)»
та
«Візантиністика»,
започатковані в 1978 р.
2. Редагував та видав монографію:
Оксфордское руководство по изучению Раннего
христианства / Ред. Харви, Сьюзен Эшбрук,
Хантер, Дэв Г.; пер. с англ. В.В. Швец; гл. ред.
С.Б. Сорочан, ред. А.Н. Домановский, П.Е.
Михалицын, А.А. Роменский, О.А. Ручинская.
Харьков: Майдан, 2020. 960 с. (Нартекс.
Byzantina Ukrainensia. Том 6) (60 д.а.) (Рекоменд.
Вченою радою історичного факультету ХНУ).
Зб. наук. прац
Византийская мозаика: Сборник публичных
лекций Эллино-визанийского лектория при
Свято-Пантелеимоноском храме / Ред. проф. С.Б.
Сорочан; сост. А.Н. Домановский. Вып.7.
Харьков: Майдан, 2019. 186 с. (11, 63 д.а.).
(Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Supplementum
7). (Рекоменд. Вченою радою історічного ф-ту
ХНУ протокол №12 від 13. 12. 2019).

Розділ
5.
Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.1. «Класика, що
випереджає час»

Розділ
«Стратегічне
бачення
університетського
майбутнього» П.1. «Якою
ми бачимо каразінську
університетську науку у
2025 році?»
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3. Статті зи сборников:
Баптистерии
раннесредневекового
византийского Херсона: некоторые итоги
изучения // Мир Православия: Сб. статей / Отв.
ред. Н. Д. Барабанов. Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2019. Вып. 10. С. 211-219 (стаття зи сб., 0,5).
Византия: объяснение гибели // Византийская
мозаика: Сборник публичных лекций Эллиновизанийского
лектория
при
СвятоПантелеимоновском храме / Ред. проф.
С.Б. Сорочан; сост. А.Н. Домановский. Вып. 7.
Харьков: Майдан, 2019 (Нартекс. Byzantina
Ukrainensia. – Supplementum 7). С. 23-48 (стаття
зи сб., 3).
Чудеса, магия и парамедицина в Византии // II
З,їзд істориків медицини України з міжнародною
участю присвячений 215-й річниці заснування
медичного
факультету
Каразінського
університету. Матеріали з,їзду (23 жовтня 2019
р., м. Харків). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна,
2019. С. 44-56 (стаття, 1,3.

Розділ
«Стратегічне
бачення
університетського
майбутнього» П.1. «Якою
ми бачимо каразінську
університетську науку у
2025 році?»

Статті в фахових період. вид.
Ростовщики в системе рынков Византии (IV-IX
вв.) // Вісник Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. 2019. Серія
«Історія». Вип. 56. С. 31-36 (стаття, 0,4).
Парамедицина Византии // Східноєвропейський
журнал внутрішньої та сімейної медицини. 2020.
№1. С. 69-81 (стаття, 1,3).
4. Був рецензентом: Libra. Збірка наукових праць
Центру антикознавства та медієвістики. Окремий
випуск. Одеса: ОНУ, 2019. 82 с.
Від античності до християнства. Збірник
наукових статей, присвячений 70-річчю В.М.
Зубаря / Інститут археології НАНУ. К., 2020
5.
Прийняв участь у роботі 4 наукових
конференцій, семінарів, круглих столів, на 3 з

Розділ
«Стратегічне
бачення
університетського
майбутнього» П.1. «Якою
ми бачимо каразінську
університетську науку у
2025 році?»
Розділ
«Стратегічне
бачення
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котрих
виступив
організатором
та
співорганізатором:
II З’їзд істориків медицини України з
міжнародною участю присвячений 215-й річниці
заснування медичного факультету Каразінського
університету (23 жовтня 2019 р., м. Харків).
Круглий стіл «Історія античності, Візантії та
західноєвропейського середньовіччя у творчості
Є.О. Черноусова (1869 - ?) (до 150-річчя від дня
народження) / Кафедра історії стародавнього
світу та середніх віків ХНУ імені В.Н. Каразіна
(Харків, 11. 12. 2019 р.).
19-а
Міжнародна
учнівська
конференція
«Різдвяні
читання»
/
Кафедра
історіі
стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені
В.Н. Каразіна (Харків, 24. 01. 2020 р.).
Нарада з історії і археології з італійської
делегацій Університету Кампанії Луіджи
Ванвітеллі / Кафедра історії стародавнього світу
та середніх віків ХНУ імені В.Н. Каразіна
(Харків,
.30.
01.
2020
р.)
(https.//drive.google.com/open?id=1MisS3gKa3JSoeFrPnRI69mxA1eTO6Pi).
6.
Підтримка та розвиток міжнародного
співробітництва
з
Велико
Тирновським
університетом (Велико Тирново, Болгарія),
Софійським університетом (Софія, Болгарія).
Університетом Кампанії Луіджи Ванвітеллі
(Италія). Запрошення, організація прийому та
перебування закордонних колег на конференціях
та нарадах, організованих кафедрою.

4. Організаційна робота
Тип роботи

університетського
майбутнього» П.1. «Якою
ми бачимо каразінську
університетську науку у
2025 році?»
Розділ
«Проекти
з
реалізації стратегічного
бачення»
П.
1.
Університетська наука у
2025 році

3.
Каразінський
університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.
Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»
(інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
на
двосторонніх
та
багатосторонніх
договірних засадах)

Відповідність
стратегії університету
«Стратегія

розвитку

7
Каразінського університету
на
2019–2025
роки
затверджено
рішенням
Конференції
трудового
колективу університету від
27 грудня 2018 року».
https://www.univer.kharkov.ua/d
ocs/work/strategiya-rozvytkuuniversitetu-2019-2025-2.pdf

1.

«Стратегічне
Головний
редактор
візантинознавчого Розділ
щорічника «Нартекс. Byzantina Ukrainensiа» бачення
університетського
(Харків).

2

Зам. голови редакціонної ради «Дріновського
збірника» (Софія; Харків).

3

Член редакційних колегій: Вісника Харківського
національного університету (серія: Історія),
історико-археологічного
щорічника
“Старожитності” (Харків), журнала «Stratum
plus.
Археология
и
культурная
антропология» (СПб.; Кишинев; Одесса;
Бухарест), «Материалов по археологии и
истории античного и средневекового Крыма»
(Тюмень,
РФ),
Научные
ведомости

майбутнього» П 5. Яким
ми
бачимо
університетський
менеджмент у 2025 році?
Проект
з
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025 році
Проект
з
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025 році 3. Каразінський
університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.
Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»
(інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
на
двосторонніх
та
багатосторонніх
договірних засадах)
Проект
з
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025 році 3. Каразінський
університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.
Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»
(інтенсифікація
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4

5

7

Белгородского гос. университета (серия:
История.
Политология.
Экономика.
Информатика) (Белгород, РФ), «Хазарского
альманаха» (М.; Київ), збірника наукових робіт
«Нартекс» (Харків), журналу «Вера и разум»
(Харків),
серий
«Словетні
постаті
Середньовіччя» (Львів), «Studia balcanica»
(Софія, Болгарія).
Голова Української асоціації візантійських
студій.

міжнародного
співробітництва
двосторонніх
багатосторонніх
договірних засадах)

на
та

Проект
з
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025 році 3. Каразінський
університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.
Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»
(інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
на
двосторонніх
та
багатосторонніх
договірних засадах)
з
реалізації
Член Українського національного комітету Проект
стратегічного бачення 1.
істориків.
Університетська наука у
2025 році 3. Каразінський
університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.
Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»
(інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
на
двосторонніх
та
багатосторонніх
договірних засадах)
з
реалізації
Член комітету міжнародного конгресу істориків Проект
(2020) (постанова Бюро Відділення історії, стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
філософії та права НАНУ від 13. 12. 2012).
2025 році 3. Каразінський

9

10 Очолив роботу Міжінституційного центру
«Візантійська мозаїка» та публічного лекторію
кафедри. У 2019-2020 рр. з участю кафедри
здійснено 9 засідань наукового товариства
«Еліно-візантійське
співдружність»
в
конференц-залі
Свято-Пантелемонівського
храму м. Харків. Надрукован новий збірник
«Візантійська мозаїка», вип. 7 та підготовлений
до дуку вип. 8.
11 Голова творчого об’єднання «Нартекс» Школі
мистецтв Харківської міській ради. Відповідно
договору про співробітництво разом зі Школою
мистецтв Харківської міської ради, творчим
об’єднанням «Нартекс» під моїм керівництвом
працює
Кафедра
мистецтвознавства
стародавнього світу та середніх віків.
12 Контроль та координація кураторської роботи
.
(доц. Токарев А.М., проф. Сергєєв І.П.)

7. Підвищення кваліфікації
Тип роботи

університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.
Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»
(інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
на
двосторонніх
та
багатосторонніх
договірних засадах)
Проект
з
реалізації
стратегічного бачення 1.
Університетська наука у
2025 році 3. Каразінський
університет
у
глобальному
науковоосвітньому
просторі у 2025 році.

Розділ
2.
Освітня
діяльність у 2025 році
Проект 2.1. «Абітурієнт
Каразінського»

Розділ
2.
Освітня
діяльність у 2025 році
«Проект 2.4. «Ефективний
куратор»

Відповідність
стратегії університету
«Стратегія
розвитку
Каразінського університету
на
2019–2025
роки
затверджено
рішенням
Конференції
трудового
колективу університету від
27 грудня 2018 року».
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https://www.univer.kharkov.ua/d
ocs/work/strategiya-rozvytkuuniversitetu-2019-2025-2.pdf

1.

Контроль та координація виконання плану
стажування кафедри, який вона виконує
повністю. Всі викладачі вчасно пройшли
заплановане стажування згідно з графіком.
Викладачі кафедри, якою я керую,
протягом 2019/2020 навчального року виконали
всі види навчальної та навчально-методичній
роботи. Основні та спеціальні курси забезпечені
програмами, методичними рекомендаціями,
читаються з використанням інноваційних,
комп’ютерних
та
дистанційних
методів
навчання. Відповідні сертифікати одержали доц.
Домановський А.М., Літовченко С.Д., Ручинська
О.А., Токарев А.М. По основних курсах є
посібники та методичні підручники, написані
викладачами кафедри. Постійно поповнюється
електронна база учбової і спеціальної літератури
і джерел, яка начисляє більш 3000 назв.
Методичне забезпечення представлено на сайті
кафедри, а також на сайті історичного
факультету. Активно працює блог «Василевс.
Українська
візантиністика»
(http://byzantina.wordpress.com),
створений
доцентом кафедри А.М. Домановським за
співпраці з викладачами інших університетських
центрів України (Львів, Київ, Одеса). В
репозитарії університету та на веб-сайтах
історичного
факультету,
кафедри
історії
стародавнього світу та середніх віків постійно
з’являються
учбові
посібники,
наукові
монографії та статті працівників кафедри.
2. Контроль та координація роботи студентського
наукового товариства кафедри «Ad fontes»,
проводився науковій семінар з грецької мови «OI
ELLENIKOI AGONOI», підготовлена збірка
матеріалів студентського круглого столу.

Розділ
2.
Освітня
діяльність у 2025 році
Проект 2.8. «Електронне
навчання»
(створення
ефективного динамічного
балансу аудиторної та
дистанційної
форм
навчання)
Проект
2.9.
«Інформаційнокомп’ютерна
компетентність
викладачів» (керівник –
В. Т. Лазурик, С. М.
Куліш),
Проект
2.9.
«Інформаційнокомп’ютерна
компетентність
викладачів»

Розділ 1. Університетська
наука у 2025 році Проект
1.1.
«Підвищення
конкурентної
здатності
університетської науки у
світовому академічному
просторі»
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Розділ
2.
Освітня
діяльність у 2025 році
Проект 2.3. «Дидактична
та психологічна адаптація
першокурсників», Проект
2.5. «Індивідуальні освітні
траєкторії»
Розділ
5.
Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.2. «Управлінські
рішення»

3. Контроль та координація роботи викладачівчленів кафедри. Всі викладачі кафедри мають
наукові ступені (5 кандидатів наук, 3 доктора
наук). Доц. С.В. Літовченко, доц. О.А.
Ручинська, доц. С.В. Д’ячков, доц. А.М.
Домановський
працюють
над
темами
докторських дисертацій.
4. Виконане планування учбового навантаження Розділ
Університетський
співробітників кафедри на 2019-2020 рр.

5. Контроль
проводження
відкритих лекцій (5 лекцій).

та

відвідування

6. Гарант акредитації аспірантури
історичного
факультету (Гарант акредитації доктор філософії
PhD (фах 032 – історія і археологія) в 2020 р.)

5.

менеджмент у 2025 році
Проект 5.2. «Управлінські
рішення»
Розділ
5.
Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.2. «Управлінські
рішення»
Розділ
2.
Освітня
діяльність у 2025 році
Проект
2.14.
«Акредитація
освітніх
програм»
Розділ
5.
Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.2. «Управлінські
рішення», Проект 5.7.
«Справедливе
заохочення»

7. Кафедра протягом 2019-2020 навчального року
зберегла свій потенціал. Кафедра одержала 1
місце у рейтингу кафедр університету (з
гуманітарного профілю у 2017-2018 рр.), 2 місце
у рейтингу кафедр університету (з гуманітарного
профілю у 2018-2019 рр.). Була одержана
фінансова винагорода кафедрі за 2017-2018 рр.,
яка була розподілена на організацію конференцій
кафедри та матеріально-технічне забезпечення. У
2019-2020 році кафедра зайняла 4 місце у
рейтингу кафедр університету (з гуманітарного
профілю)
8 За сумлінну працю, високий професіоналізм, Розділ

5.
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вагомий внесок у реалізацію завдань сучасної
державної політики в галузі освіти і науки та з
нагоди 215-річчя з дня відкриття університету
нагороджено Почесною грамотою та знаком
Харківської обласної державній адміністрації.

Університетський
менеджмент у 2025 році
Проект 5.2. «Управлінські
рішення», Проект 5.7.
«Справедливе
заохочення»

Таким чином, всі обов’язки, покладені на мене контрактом, підписаним
з ректором 19 рудня 2019 р. на 5 років, я успішно виконую.
27.08. 2020 р.

Сорочан С.Б.

Звіт затверджений на засіданні кафедри історії стародавнього світу і середніх
віків
Протокол № 1 від 27.08. 2020 р.

