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7 листопада 2017 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

пройшла ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти 
біографістики (до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія)». Науковий захід був 
організований Центром українських студій імені Д. І. Багалія філософського факультету, 
історичним факультетом і Центром краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, а також історичним факультетом 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Конференція, історія якої розпочалася 2016 року, була спрямована на досягнення 
кількох цілей. З одного боку, учасники мали змогу презентувати й обговорити нагальні 
теоретико-методологічні проблеми, що постають перед українською і світовою 
біографістикою на сучасному етапі. Важливість цього аспекту діяльності конференції 
обумовлюється стабільно високим суспільним попитом на публікації біографічного 
характеру, який спостерігається упродовж останніх десятиліть і вже є визнаним світовим 
трендом. Чимало авторів (у тому числі й українських) намагаються задовольнити цей попит 
шляхом оприлюднення наукових, науково-популярних, публіцистичних і художніх 
життєписів. Рефлексія над основоположними питаннями біографічного жанру в перспективі 
може вивести ці публікації на якісно новий рівень. 

З іншого боку, уже традиційним стає приурочення конференції до ювілеїв видатних 
діячів науки, освіти і культури, чиї життя й долі були пов’язані з Харківським університетом. 
Це дозволяє поглибити і розширити знання про цих людей, скласти уявлення про 
середовище, в якому вони зростали не тільки професійно, але й як особистості, здобували 
нові знання і реалізовували їх у своїй діяльності. Крім того, це дає змогу доповнити історію 
найстарішого на теренах Наддніпрянської України університету новими фактами, 
продемонструвати роль особистості в історії. 

2017 року конференція присвячувалась 160-й річниці від дня народження видатного 
історика, професора і ректора Харківського університету, одного з перших академіків 
Всеукраїнської академії наук, який стояв біля її витоків – Дмитра Івановича Багалія (1857–
1932). Він доклав великих зусиль до вивчення минулого Слобідської України, Харкова як 
центру цього історико-етнографічного регіону і Харківського університету як провідного 
інтелектуально-культурного осередку краю. Необхідно відзначити, що біографічний жанр 
також не був чужий Д. І. Багалію. Зокрема, він уважається одним з фахівців, які зробили 
найбільший внесок у вивчення історії життя й діяльності засновника Харківського 
університету – В. Н. Каразіна. 

Напередодні 160-літнього ювілею Д. І. Багалія представники Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна і Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди здійснили покладання квітів до місця поховання 
Д. І. Багалія у Харкові для вшанування пам’яті вченого. 

Відкриття конференції відбулося у Залі засідань Вченої ради Каразінського 
університету. Вітальні слова виголосили: голова оргкомітету, декан філософського 
факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, д-р філос. наук, проф. Іван Васильович Карпенко, 
декан історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, канд. іст. наук, доц. Сергій 
Дмитрович Литовченко й завідувач кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту 
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освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди, д-р пед. наук, проф. Анатолій Васильович Губа. 
На пленарному засіданні інтерес слухачів привернула доповідь д-ра іст. наук, проф. кафедри 
історії України ХНПУ імені Г. С. Сковороди Олени Миколаївни Богдашиної за темою 
«Дмитро Іванович Багалій у сучасній українській історіографії». 

Після пленарного засідання розпочалася робота секцій «Спадщина Д. І. Багалія 
в контексті сучасності», «Біографістика: теоретичні та прикладні студії» та «Особистість 
в історії Харківського університету». У секційних засіданнях узяли участь дослідники 
з різних міст України, зокрема Харкова, Києва, Одеси, Львова, Полтави, Херсона. 
Характерною ознакою роботи секцій став глибокий аналіз актуальних теоретичних 
і практичних проблем біографістики, різноманіття тематики виголошених доповідей. 

Аналізуючи результати ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та 
прикладні аспекти біографістики (до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія», необхідно 
зазначити, що захід був організований на високому рівні. Доповідачі обговорили широке 
коло дискусійних питань, які є актуальними для розвитку сучасної науки. Таким чином, мета 
проведення конференції – розширення методологічного арсеналу дослідника-біографа 
й презентація нових прикладних студій, була досягнута. 

 

 
Покладання квітів до могили академіка Д. І. Багалія. 
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Проф. І. В. Карпенко оголошує роботу конференції відкритою. 

 

 
Триває пленарне засідання. 



139 
Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 25 

 

 
Організатори й учасники конференції біля пам’ятника Д. І. Багалію. 


