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РЕЗЮМЕ  

доцента кафедри українознавства, культурології та історії науки  

Журила Дмитра Юрійовича  

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

 

1. Журило Д.Ю. працює на посаді доцента з 02.03.2015 р., загальний 

стаж науково-викладацької діяльності в НТУ «ХПІ» складає 12 років, при 

загальному стажі - 36 років. Протягом грудня 2016 р. – грудня 2021 р. 

проводив лекційні та семінарські заняття з дисциплін «Історія науки і 

техніки», 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, 

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. Журило Д.Ю.  регулярно бере активну участь у засіданнях 

кафедри та роботі її теоретично-наукових семінарів. Журило Д. Ю. 

неодноразово проводив відкриті заняття, виступав на наукових і науково-

методичних семінарах кафедри.  



2.1 Під керівництвом Журила Д.Ю. за 2016-2021 рр. більше 200 

студентів виконали наукові роботи у вигляді тез, які було опубліковано у 

збірках праць різних конференцій, а студентка СГТ Д. В. Жуменкова – у 

вигляді статті у фаховій збірці праць. 

2.2. Журило Д.Ю. є співавтором РНПД, НПД, ККР, засобів 

поточного контролю, з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів 

та аспірантів НТУ «ХПІ» спеціальності 032 «Історія та археологія». Доц. 

Д. Ю. Журило - один з виконавців науково-дослідної роботи кафедри № 

0119U002616 «Історія та культура Слобожанщини як складова 

цивілізаційного поступу України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.». 

Результати досліджень опубліковано в наукових роботах та 

використовуються в організаційній та навчально-виховній роботі 

університету. 

3. Науковим напрямком діяльності Журила Д. Ю. є історія вищої 

освіти, історія металургії та машинобудування, зокрема України. Під час 

роботи на кафедрі він виявив себе здібним дослідником обраної тематики. 

Має більш, ніж 100 наукових і методичних праць, у тому числі три 

монографії (одну одноосібно), навчальний посібник, конспект лекцій з 

історії НТУ «ХПІ» для аспірантів НТУ «ХПІ» спеціальності 032 «Історія та 

археологія». Брав участь більше, ніж у 30 міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях.  

4. Протягом звітного періоду Журило Д.Ю. був співавтором  

навчально-методичного посібника, трьох методичних вказівок, одноосібної 

монографії з історії НТУ «ХПІ», зробив доповіді на 30 конференціях. 

Результати досліджень Журила Д.Ю. є основою для сайту з історії НТУ 

«ХПІ». 

5. Журило Д.Ю. наполегливо працює над підвищенням власної 

кваліфікації – вивчає нову наукову літературу, займається самоосвітою. В 

2020 р. підвищив кваліфікацію, видавши одноосібну монографію. 

6. Журило Д.Ю. є членом Товариства архівістів, членом редколегії 

наукового часопису. 


