
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, АРХЕОЛОГІЇ ТА 

КРАЄЗНАВСТВА 

 

1 червня 1990 р. на базі кафедри історії СРСР і УРСР було створено 

кафедру історії СРСР, невдовзі реорганізовану у кафедру історії слов’ян 

(завідувач професор М.К. Бойко), та кафедру історії та археології України, 

першим завідувачем якої став доцент О.Б. Коваленко. До складу кафедри 

історії та археології України увійшли досвідчені педагоги й науковці доценти 

Т.П. Демченко, В.П. Коваленко, О.Б. Коваленко, В.М. Шевченко, старший 

викладач О.П. Удод, а також молоді викладачі – випускники історичного 

факультету А.А. Гапієнко, С.В. Дмитрієнко, Л.В. Ясновська, Ю.М. Ситий. 

Після проголошення незалежності України протягом 90-х рр. кафедра 

історії та археології України перебувала у стані постійних трансформацій. Це 

було пов’язано, зокрема, із запровадженням ступеневої системи підготовки 

фахівців (бакалавр – спеціаліст – магістр), суттєвим переглядом навчальних 

планів і програм, відкриттям на історичному факультеті нових 

спеціальностей та спеціалізацій (українознавство, туристично-краєзнавча 

робота, історія релігії та церкви, правознавство), значним збільшенням 

академічного навантаження, оскільки історію України та українознавство 

почали викладати на усіх факультетах вузу. 

У 1994 р. на історичному факультеті було створено кафедру археології 

та народознавства, яку очолив доцент В.П. Коваленко. До її складу увійшли 

доцент М.С. Чуприна, старший викладач А.Л. Козаков, асистенти Л.А. Юда, 

Л.В. Ясновська і науковий співробітник Ю.М. Ситий. У 1998 р. почала діяти 

загальноуніверситетська кафедра політології та українознавства (завідувач 

професор В.М. Половець), покликана забезпечити викладання історії України 

та українознавства на інших факультетах вузу. До неї перейшли, зокрема, 

доценти О.Г. Баранков і П.В. Пиріг, старші викладачі М.О.Коваленко і А.О. 

Добровенко, асистент І.М. Акименко. Нарешті, у 1999 р. кафедру археології 

та народознавства було реорганізовано у кафедру етнології (згодом етнології 

та краєзнавчо-туристичної роботи (завідувач доцент Ю.А. Русанов) та 

кафедру історії та археології України. Відтак, було відновлено первісну назву 

кафедри – історії та археології України, а її завідувачем призначено доцента 

В.П. Коваленка, разом з яким на кафедру повернулися доцент М.С. Чуприна, 

асистенти Л.В. Ясновська, О.Є. Черненко, Н.В. Хамайко, старший науковий 

співробітник Ю.М.Ситий. Згодом до них приєдналися А.М. Острянко, 

В.М. Бойко (за сумісництвом), О.М. Веремейчик, О.С. Гейда, 

Н.П. Слобожаніна, Я.Л. Волерт, Ж.В. Тоцька, А.Л. Курданов, Р.М. Луценко, 

В.М. Скороход, В.М. Гаврилов. На жаль, не обійшлося і без гірких втрат – з 

життя пішли найдосвідченіші члени кафедри старший викладач О.П.Удод 

(1998 р.) та доцент М.С.Чуприна (2000 р.) До інших навчальних закладів та 

установ перейшли А.А. Гапієнко, М.М. Коропатник, С.Ю. Кулінська, С.В. 

Бутко, В.М. Шевченко, Н.В. Хамайко, А.Л. Курданов, С.А. Лепявко, В.М. 

Бойко, Я.Л. Волерт, А.Л. Курданов, Р.М. Луценко, А.М. Острянко. 



Наказом ректора №350 вк/І від 01.10.2015 кафедру етнології та 

краєзнавчо-туристичної роботи було ліквідовано, на її базі 12.10.2015 

створено нову кафедру археології, етнології та краєзнавчо-туристичної 

роботи, до складу якої з кафедри історії України приєдналися доценти 

Острянко А.М., Веремейчик О.Є., Черненко О.Є., старший викладач 

Скороход В.М. Очолив нову кафедру доцент Острянко А.М. 

01 вересня 2020 р. наказом ректора №154 к/І від 31.08.2020 р. кафедри 

історії України та археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи 

об’єднано у кафедру історії України, археології та краєзнавства. Завідувач 

кафедри  доцент Острянко А.М. 

До складу новоствореної кафедри увійшли: Веремейчик О.М., 

Гринь О.В., Дорохіна Т.Ф., Острянко А.М., Петреченко І.Є., Пилипенко В.М., 

Рахно О.Я., Токарєв С.А., Третяк О.С., Черненко О.Є., Щербина С.В., 

Юда Л.А., Ясновська Л.В. 

Кафедра забезпечує викладання історичних, етнологічних (етнографія 

України, антропологія, етнологія України), педагогічних (методика 

викладання українознавчих дисциплін у ВНЗ, методика викладання 

українознавства, методика польових археологічних досліджень), краєзнавчо-

туристичних (історія та сучасна індустрія туризму, географія туризму), 

археологічних (археологія України, основи археології, археологія палеоліту, 

неоліту, енеоліту-брозни, залізного віку, археологія ранніх слов’ян,  

Київської Русі, козацької доби) дисциплін; є організатором наукових 

конференцій: Міжнародна наукової конференція «Церква – наука – 

суспільство: питання взаємодії»; Міжнародна студентська наукова 

археологічна конференція «Середньовічні старожитності Центрально-Східної 

Європи»; Наукова конференція молодих учених та студентів; та підсумкові 

звітні конференції літніх практик. 

Кафедра підтримує наукові контакти з Інститутом археології НАН 

України, співпрацює з Чернігівським обласним та міським позашкільними 

навчальними Центрами дитячого та юнацького туризму. 

 
 


