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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА РОДИНИ АЛЧЕВСЬКИХ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ» 
 
11 листопада 2016 року на філософському факультеті Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Історико-культурна спадщина 
родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики». Співорганізаторами заходу 
виступили: кафедра українознавства, Центр українських студій імені Д. І. Багалія, Центр 
краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Каразінського університету і Харківська обласна 
організація Всеукраїнського жіночого товариства імені О. Теліги. Головував на пленарному засіданні 
декан філософського факультету, доктор філософських наук, професор І. В. Карпенко (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Відкриття Всеукраїнської наукової конференції 

«Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти 
біографістики» професором І. В. Карпенком 

Конференція мала меморіальний характер і була присвячена 175-річчю від дня народження 
видатної просвітительки, організаторки народної освіти, віце-президента Міжнародної ліги освіти 
Христини Данилівни Алчевської (1841–1920), 150-річчю композитора і музичного педагога 
Григорія Олексійовича Алчевського (1866–1920) та 140-річчю співака Івана Олексійовича 
Алчевського (1876–1917). 

 
Рис. 2. Учасники конференції на пленарному засіданні. 

У заході взяли участь понад 30 дослідників (Рис. 2), які представляли наукові та навчальні 
установи різних регіонів України (Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки 
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України імені В. І. Вернадського, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека 
Національної академії аграрних наук України, Київський національний університет культури і 
мистецтв, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кіровоградський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського та ін.) та Харківщини 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківський національний економічний 
університет імені С. Кузнеця, Харківський науково-методичний центр охорони культурної 
спадщини, Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди та ін.). 

Напередодні проведення конференції організатори здійснили покладання квітів до могил 
Х. Д. Алчевської, Х. О. Алчевської й І. О. Алчевського (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Покладання квітів до могил Х. Д. Алчевської, І. О. Алчевського 

і Х. О. Алчевської на міському кладовищі № 13 м. Харкова. 
На конференції було презентовано відеоекскурсію, розроблену співробітниками та студентами 

кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Харківської державної академії культури «Нетлінний 
спадок родини Алчевських». Необхідно зазначити, що почесною гостею форуму стала прямий 
нащадок роду Алчевських за лінією старшої доньки Анни – О. Рофе-Бекетова (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Виступ спадкоємиці роду Алчевських  
О. Рофе-Бекетової на пленарному засіданні 

Метою проведення конференції були вивчення та популяризація спадщини видатних діячів 
культури і освіти України в цілому й Харкова зокрема, висвітлення ідеї тяглості родинної 
спадщини та її культурної ролі. Відповідно, робота конференції відбувалася за трьома 
тематичними напрямками: «Творчий доробок родини Алчевських», «Теоретичні і прикладні 
аспекти біографістики», «Родинні цінності й культура читання». Значну увагу учасників і слухачів 
привернули нові краєзнавчі видання «Монументальна шевченкіана Харківщини» (Х., 2015) 
(Рис. 5) та «Слобожанщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до 
сьогодення» (Х., 2016) (Рис. 6), які було презентовано на конференції. 
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Рис. 5. Обкладинка книги «Монументальна шевченкіана Харківщини» 

На заключному пленарному засіданні було підбито підсумки форуму та ухвалено 
резолюцію про необхідність всебічної популяризації спадщини родини Алчевських як на 
місцевому, так і на загальноукраїнському рівні. Так, пропонується позначити QR-кодами 
з історичними довідками усі будівлі та пам’ятки, пов’язані з діяльністю роду, пропонувати 
учням Харківщини тематичну екскурсію «Нетлінний спадок родини Алчевських» у рамках 
вивчення курсу «Харківщинознавство» і включити до об’єктів показу оглядової екскурсії 
містом пам’ятник Олексію Алчевському та будинок недільної школи Христини Алчевської. 

 
Рис. 6. Обкладинка книги «Слобожанщина в мемуарах, щоденниках 

і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення» 
Таким чином, Всеукраїнська наукова конференція «Історико-культурна спадщина родини 

Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики» стала помітним явищем у 
науковому і культурному житті Харкова та привернула увагу фахівців з інших регіонів 
України. Цікаві доповіді, плідні дискусії, свіжі ідеї та оригінальні висновки стануть 
підґрунтям для подальших наукових досліджень у царині біографістики, історичного 
краєзнавства, історії освіти, науки і культури. 

Н. В. Аксьонова, О. І. Вовк 


