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РЕЗЮМЕ 

доцента кафедри українознавства, культурології та історії науки  

Кабачека Володимира Вікторовича 

щодо професійної діяльності протягом грудня 2016 р. – грудня 2021 р. 

 

1. Кабачек В.В. працює на посаді доцента з 1 вересня 2008 р., а 

загальний стаж науково-викладацької діяльності в НТУ «ХПІ» складає 32 

роки (з 1989 р.). Протягом грудня 2016 р. – грудня 2021 р. проводив лекційні 

та семінарські заняття з дисциплін «Історія України», «Історія української 

культури» і «Історія та культура України» у групах Навчально-наукового 

інституту енергетики, електроніки та електромеханіки, Навчально-наукового 

інституту механічної інженерії і транспорту, Навчально-наукового 

інженерно-фізичного інституту, Навчально-наукового інституту хімічних 

технологій та інженерії, Навчально-наукового інституту економіки, 

менеджменту і міжнародного бізнесу, факультетів: комп'ютерних наук і 

програмної інженерії, комп'ютерних та інформаційних технологій, а також 

соціально-гуманітарних технологій, Активно брав участь у розробці 

лекційних та методичних матеріалів. Обсяг навчальної роботи виконував 

повністю і кваліфіковано, рівень проведення навчальних занять відповідає 

сучасним теоретичним та дидактичним вимогам. 

2. Кабачек В.В. регулярно бере участь у засіданнях кафедри та роботі її 

теоретично-наукових семінарів. У 2018-2019 рр. виконував обов’язки 

відповідального за навчання з цивільної оборони кафедри українознавства, 

культурології та історії науки, проводив відповідні заняття з викладачами та 

співробітниками кафедри. 
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3. Кабачек В.В. відповідально ставиться до організації студентської 

науково-дослідної роботи і регулярно консультує студентів щодо участі у 

конференції «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний 

прогрес» (НТУ„ХПІ” 2016–2021 рр.) та Всеукраїнської студентської 

олімпіади з історії України. Його вихованці регулярно виступають з 

доповідями на вказаній конференції (щорічно – 2-3 і більше учасників), 

займають призові місця на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

історії України. Зокрема, у 2020/2021 навчальному році студенти під його 

керівництвом здобули на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

історії України 5 призових місць (у т.ч. – два І місця: студентки Ніязова А.Ю. 

з ХТ-720 та Бринчак А.В. з ХТ-620). Також у 2021 р. у співавторстві із 

студенткою І-220а А.С. Сухарєвою підготував тези на конференцію «Україна 

і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес». 

4. Кабачек В.В. є співавтором РНПД, НПД, ККР, засобів поточного 

контролю, екзаменаційних білетів з дисципліни «Українське національне 

відродження 1920-х рр.» для аспірантів НТУ «ХПІ» спеціальності 032 

«Історія та археологія». 

5. Наукові інтереси Кабачека В.В. пов’язані з вивченням періоду непу 

та інших актуальних проблем вітчизняної історії. Протягом звітного періоду 

ним була підготовлена наукова стаття у фаховому виданні. Окремі 

положення та висновки у співавторстві та одноосібно доповідалися на 

науково-практичних конференціях: «Освіта і наука в умовах глобальних 

трансформацій» (Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, 26-27.10 2018 р.), 

«Конфліктизація культурно-історичного простору українства як об’єкт 

українознавчих досліджень» (КНУ ім. Т. Шевченка, 24.10.2019 р.), «Духовно-

моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської 

цивілізації» (НТУ «ХПІ»,12-13.11.2020 р.), «Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес» (НТУ «ХПІ»,14–15.04.2021 р.). 

6. Протягом звітного періоду Кабачеком В.В. була підготовлена 

наукова стаття у фаховому виданні, він був співавтором 2 навчально-

методичних посібників та 1 електронного курсу лекцій для дистанційного 

навчання. Ним були підготовлені доповіді та опубліковані матеріали 

3 міжнародних та 1 всеукраїнської конференцій. 

7. Навчально-методична робота Кабачека В.В. полягає у підготовці 

видань:  

1) Історія та культура України: дистанційний курс (історичний 

модуль). – Харків: НТУ «ХПІ», 2018 р. Електрон. текст. 

2) Плани семінарів та методичні рекомендації з дисципліни "Історія та 

культура України" : навч.-метод. посібник для студ. усіх спец. / заг. ред.: 
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О. О. Петутіна, Л. П. Савченко; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – 

Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 55 с. 

3) Методичні вказівки до семінарських занять з історії України 

[Електронний ресурс]: для студентів усіх спец.: Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ",  2021. Електрон. текст. 

Підготовлено розділи «Україна у другій половині ХVІІ століття» та 

«Україна в 20-ті роки ХХ століття» для навчального посібника «Історія та 

культура України». 

8. Кабачек В.В., крім роботи із студентами, активно залучає до 

історичних знань школярів, керує їх підготовкою до інтелектуальних змагань 

з історії. Зокрема – з 2017 р. – щорічно 2-3 учня ХНВК № 45 «АГ» були 

переможцями (призерами) ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії; у т.ч. 2019 р.: учениця 11-го класу Клівак О. – І місце, 2020 р.: 

ученики 8-го класу Колесник Т. та 10-го класу Літкевич А. – І місця та 

переможці відбору на IV етап, який не проводився через карантин. Команда 

НВК № 45 «АГ», яку готує Кабачек В.В., є щорічним переможцем ІІІ 

(фінального) етапу Всеукраїнського турніру юних істориків – займає призові 

місця, у 2019 р. – 1-е місце. Протягом 2018-2021 рр. – займає 1-е місце на 

міському ТЮІ. Крім того, Кабачек В.В. протягом звітного періоду був 

головою журі районного турніру юних істориків (Шевченківський район м. 

Харкова) та членом журі міського турніру юних істориків,  

9. Кабачек В.В. наполегливо працює над підвищенням власної 

кваліфікації – вивчає нову наукову літературу, займається самоосвітою. 

Станом на сьогодні проходить підвищення кваліфікації за програмою на 

кафедрі українознавства ХНДАУ (програма розрахована на 180 годин з 01.11. 

2021 р. по 01.02. 2022 р.). 


