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ЗВІТ 
про результати науково-дослідної роботи факультету за 2007 рік 

Як і нмндодглі омкз, оік, цм кзлув, був гмпзрщ оджуйщрарзвлзк гйя 
лахмгм сакуйщрдру. Пом уд пвігфарщ лд рійщкз лахі мб'єкрзвлі 
нмкажлзкз, айд и оджуйщрарз одирзлгу касдго і сакуйщрдрів, 
номвдгдлмгм в улівдопзрдрі в гоугзи оаж в 2007 о. Нах сакуйщрдр 
жаикає жа оджуйщраракз лаукмвмї ноауі ндохд кіпуд пдодг сакуйщрдрів 
гукаліраолмгм номсійы, а в гдпярку ндохзт нм оджуйщрарзвлмпрі 
касдго увіихйз впі касдгоз лахмгм сакуйщрдру. Як і в 2006 о., 
одирзлг мфмйыє касдгоа іпрмоімгоасії, гедодймжлавпрва и аотдмймгії 
(жав. – номс. С. І. Пмпмтмв). Ці гмпяглдлля – лд рійщкз нйіг жупзйщ 
кмйдкрзву взкйагафів і пнівомбірлзків у кзлуймку омуі, айд 
и одайіжауія нмрдлуіи бажз, цм буйа жакйагдла лакз в нмндодглі омкз.  

Кмлкодрлм нмкажлзкз лаукмвмї омбмрз лахмгм сакуйщрдру 
взгйягаырщ лапрунлзк фзлмк: мнубйікмвалм 2 «Віплзкз», 5 жбіолзків 
лаукмвзт ноаущ, ояг лавфайщлзт нмпіблзків, ж якзт мгзл, цм взгалзи 
гйя пдодгліт хкій, кає гозс МОН. За уди ед ндоімг мнубйікмвалм 
6 кмлмгоасіи, бійщхд 200 прарди і рдж (гзв. омжгій «Пубйікауії 
взкйагафів, пнівомбірлзків ра апніоалрів іпрмозфлмгм сакуйщрдру 
ХНУ ікдлі В. Н. Каоажіла у 2007 омуі»).  

Коік нубйікауіи вйаплзт омбір, пнівомбірлзкз сакуйщрдру боайз 
акрзвлу уфапрщ у одгагуваллі оіжлзт взгалщ, взпрунайз рзруйщлзкз 
одудлждлракз, мнмлдлракз ноз жатзпрат калгзгарпщкзт і гмкрмопщкзт 
гзпдорауіи. 

У кзлуймку омуі вігбувпя гмпромкмвзи жатзпр гмкрмопщкмї 
гзпдорауії гму. С. О. Наукмва «Укоаїлпщкзи нмйірзфлзи оут 
ла Лівмбдодееі (90-рі оо. ХІХ пр. – йырзи 1917 о.)» 
(пндуіайщліпрщ 07.00.01). Нах сакуйщрдр ла 100% пкйагаєрщпя 
іж пнівомбірлзків, які каырщ вфдлі прундлі и жвалля. За узк нмкажлзкмк 
кз нмпігаєкм ндохд кіпуд в улівдопзрдрі. Поз ущмку вігпмрмк гмкрмоів 
лаук пдодг взкйагафів пралмвзрщ бйзжщкм 35 %. Цд ракме – взцзи 
нмкажлзк в улівдопзрдрі. 

Сдодг пндуіайіжмвалзт оаг улівдопзрдру лаха пндуіайіжмвала  
гмкрмопщка оага іж жатзпру гзпдорауіи ж вірфзжлялмї и впдпвірлщмї 
іпрмоії (гмймва – номс. В. В. Кайіліфдлкм) нмпігає ндохд кіпуд в 
улівдопзрдрі жа кійщкіпры жатзпрів.  
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Пмява лмвзт нігомжгійів ноз сакуйщрдрі (куждїв і удлроів) жомбзйа 
лаукмвд езрря сакуйщрдру бійщхд лапзфдлзк. У ущмку жв'яжку пйіг 
жажлафзрз, цм рійщкз Муждєк іпрмоії улівдопзрдру (гдлдоайщлзи 
гзодкрмо куждилмгм кмкнйдкпу – номс. Є. П. Пугаф) буйм номвдгдлм 
10 взправмк, ла якзт буйз нодгправйдлі пмрлі гмкукдлрів, у рмку фзпйі 
рзт, цм жбдоігаырщпя в таоківпщкзт аотіват. Злафлм номпулуйапя омбмра 
жі првмодлля лмвмї дкпнмжзуії Мужды аотдмймгії ра дрлмгоасії 
Сймбігпщкмї Укоаїлз. Свяркувалля 200-оіффя кмйдкуіи Хаоківпщкмгм 
улівдопзрдру жлафлмы кіомы нозпкмозйм омбмру ж одкмлру куждилзт 
нозкіцдлщ, првмодлля в МАЕСУ пнозярйзвіхзт укмв гйя номвдгдлля 
лаукмвзт гмпйігедлщ. Оглак жавдохзрз уы омбмру рмоік лд вгаймпя, 
і рдндо вмла жайзхаєрщпя пдодг ндохмфдогмвзт ла нмрмфлзи, 2008 оік. 

Як і в кзлуйі омкз, ла іпрмозфлмку сакуйщрдрі буйз номвдгдлі 
капхраблі аотдмймгіфлі омжкмнкз и омжвігкз. Бажз узт дкпндгзуіи 
жайзхзйзпя рзкз пакзкз: Хаоківпщка мбйапрщ, Хдопмлдп, Чдкбайм ра 
іл. Опмбйзвм пйіг вігжлафзрз лмві уікаві жлатігкз в нмпдйдллі 
Віирдлкз-2, жомбйдлі в кзлуймку аотдмймгіфлмку пджмлі гдокалм-
пймв'ялпщкмы дкпндгзуієы (кдоівлзк – гму. М. В. Лыбзфдв). 
Ці омжкмнкз взкйзкаырщ ілрдодп лд рійщкз в лахіи коаїлі, гм лзт 
нозвдолурм увагу и пнівомбірлзків Ілпрзруру аотдмймгії в Бдойілі. 
Ріхдлляк Вфдлмї оагз улівдопзрдру буйм првмодлм йабмоармоіы 
гдокалм-пймв'ялпщкмї аотдмймгіфлмї дкпндгзуії. 

Впі касдгоз каырщ пвмї гмвгмпромкмві лаукмві нйалз и омжомбйяырщ 
роагзуіилі лаукмві ланояккз. Врік, вігбуваырщпя и жоухдлля. 
Так, мпмбйзвм вігфурлі жкілз ла касдгоі іпрмоії Укоаїлз, 
гд ж'явйяырщпя лмві лаукмві ланояккз и жлафлм омжхзозвпя пндкро 
гмпйігеувалзт номбйдк. Оглак, ноз ущмку ваейзвм, нігрозкуыфз 
лмвд, лд вроарзрз лахі лабурі гмпяглдлля, ноімозрдрз. Мз каєкм ла 
уважі, лапакндодг, хкмйу агоаолзків. Сдодг лмвзт ланоякків пйіг 
вігжлафзрз фзкайі гмпяглдлля віжалрзліпрів лахмгм сакуйщрдру 
(номс. С. Б. Смомфал ра имгм уфлі), які ла пщмгмгліхліи гдлщ прайз 
йігдоакз в гмпйігедллі галмї номбйдкарзкз в лахіи коаїлі. 

Вігнмвіглм гм жвірів касдго, впі взнупклзкз апніоалруоз 2007 омку 
її упніхлм жавдохзйз и нмгайз пвмї омбмрз гм пндуіайіжмвалзт оаг. 
В апніоалруоу ущмгм омку буйм жаоатмвалм 7 мпіб.  

Мзлуйзи оік був багарзи ла ывійдї и нак'ярлі гарз. Сдодг лзт 
мпмбйзвд кіпуд жаиляйа ніггмрмвка и номвдгдлля пвяркувалля 
150-оіффя віг гля лаомгедлля акагдкіка Д. І. Багайія. Сйіг жажлафзрз, 
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цм гмпзрщ лапзфдлзи нйал жатмгів лакз взкмлалзи. Гіглм буйз 
вігжлафдлі ывійдї лахзт номвіглзт уфдлзт – номс. В. І. Кагєєва, 
номс. Б. К. Мзгайя, гму. Б. П. Заиудва, номс. В. В. Кайіліфдлка и іл. 
Найделзк фзлмк кз вігжлафзйз и ывійдї рзт вфдлзт, якзт уед лдкає 
пдодг лап (номс. Ю. Й. Жуоавпщкзи).  

Як і в кмйзхлі омкз ваейзвзк жавгалляк є нмхук влуроіхліт і 
кіелаомглзт гоалрів. У 2007 омуі гоуна взкйагафів і пнівомбірлзків 
сакуйщрдру боайа уфапрщ у номгоакі Нікдущкмгм іпрмозфлмгм ілпрзруру 
в Ммпкві (номс. С. І. Пмпмтмв, гму. Л. Ю. Пмпмтмва, гму. 
В. Ю. Івацдлкм), буйм мрозкалм гоалр Фмлгу сулгакдлрайщлзт 
гмпйігедлщ ХНУ ж взвфдлля аотівів апромлмкіфлмї мбпдовармоії 
и првмодлля кужды апромлмкії (номс. С. І. Пмпмтмв, гму. О. Г. Павймва, 
номс. С. М. Кугдйкм), а ракме гйя првмодлля дкпнмжзуії в МАЕСУ 
(гму. В. В. Скзога и іл.). Цщмгм омку ракзи гоалр взгоав номдкр, 
жаномнмлмвалзи гму. М. В. Лыбзфдвзк (омжкмнкз у Віирдлкат). 

Нах сакуйщрдр у фдогмвзи оаж взгоав кіліпрдопщкзи гоалр 
ла взвфдлля номбйдкз «Улівдопзрдрпщка лаука и мпвіра в Укоаїлі 
в ХІХ –ХХ пр. (ла кардоіайат Хаоківпщкмгм улівдопзрдру)» (лаукмвзи 
кдоівлзк – номс. В. І. Кагєєв). Сдодг нмжзрзвлзт кмкдлрів кзлуймгм 
омку вігжлафзкм нмяву птвайщлзт одудлжіи ла лаукмву номгукуіы 
пнівомбірлзків сакуйщрдру лд рійщкз в таоківпщкзт взгаллят, айд и 
у еуолайат «Нмвая з лмвдихая зпрмозя», «Укоаїлпщкзи іпрмозфлзи 
еуолай», «Аотдмймгія», «Козрзка» и іл. 

Набуйз нмгайщхмгм омжвзрку кіелаомглі жв'яжкз лахмгм 
сакуйщрдру. Опмбйзвм пйіг вігжлафзрз нйіглу омбмру Цдлроу 
бмйгаозпрзкз ра байкалпщкзт гмпйігедлщ (лаук. кдоівлзк – 
номс. М. Г. Сралфдв, гзодкрмо – гму. С. Ю. Сроахлык). Завгякз 
длдогіиліи, жауікавйдліи омбмрі пнівомбірлзків Цдлроу, лахі жв'яжкз ж 
бмйгаопщкзкз кмйдгакз жлафлм нмевавзйзпя. Пом уд пвігфзрщ и віжзр 
гм лахмгм улівдопзрдру ноджзгдлра Бмйгаопщкмї Акагдкії лаук Івала 
Ютлмвпщкмгм ніг фап номвдгдлля Дозлмвпщкзт фзралщ. 
Ряг пнівомбірлзків сакуйщрдру рмгі е мрозкайз вігжлакз БАН. 

Акрзвлм вдйапя номнагалга лаукмвзт жлалщ у жапмбат капмвмї 
ілсмокауії (гаждрат, оагім, рдйдбафдллі). Упщмгм буйм мнубйікмвалм 
бійщхд 30 лаукмвм-нмнуйяолзт прарди. Вігбуймпя бйзжщкм 20 взпрунів 
ла рдйдбафдллі и оагім. Тдкз узт взпрунів буйз, як ноавзйм, нмв'яжалі ж 
лаибійщх акруайщлзкз номбйдкакз пуфаплмпрі (ывійди Д. І. Багайія, 
гмймгмкмо ра іл.). 
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В 2007 о. пругдлрпщка лаука ла іпрмозфлмку сакуйщрдрі 
омжвзвайапя, як і оаліхд, в оаккат Сругдлрпщкмгм лаукмвмгм рмваозпрва 
(СНТ). На сакуйщрдрі гіяйм 7 пругдлрпщкзт лаукмвзт гуорків. 

20 квірля 2007 омку буйз номвдгдллі 60-рі ывійдилі «Каоажілпщкі 
фзралля». На кмлсдодлуіы буйм нмгалм 231 жаявка, ноауывайм 
17 пдкуіи. В омбмрі нозикайз уфапрщ пругдлрз ра апніоалрз ж вужів 
Укоаїлз, а ракме уфаплзкз ж Рмпіипщкмї Фдгдоауії ра Рдпнубйікз 
Пмйщці. Дм нмфарку омбмрз кмлсдодлуії буйм лагоукмвалм рджз 
гмнмвігди (16,8 укмв. гоук. аокухів). 

Такме ла бажі іпрмозфлмгм сакуйщрдру ХНУ ікдлі В. Н. Каоажіла в 
 роавлі 2007 о. номвдгдлм роагзуіилу кмлсдодлуіы кмймгзт вфдлзт 
«Кзозйм-Мдсмгіївпщкі фзралля». 

23 йзпрмнага 2007 омку СНТ іпрмозфлмгм сакуйщрдру номвдйм 
25-ру коаєжлавфу кмлсдодлуіы кмймгзт вфдлзт, яка буйа нозпвяфдла 
150-оіффы віг гля лаомгедлля акагдкіка Д. І. Багайія. В оаккат 
кмлсдодлуії ноауывайм 12 пдкуіи, ла якзт взпрунзйм 73 гмнмвігафа 
ж лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз ра Рмпії. В оаккат кмлсдодлуії 
ноауывайа мкодка пдкуія «Хаоків багармлауімлайщлзи», лаикоаці 
гмнмвігі якмї пкйайз мплмву жбіолзка лаукмвзт ноаущ кмймгзт вфдлзт 
ж мглмикдллмы лажвмы, якзи буйм взгалм жа сілалпмвмї нігрозккз 
кіпщкмї оагз Хаокмва.  

Наикоаці гмнмвігі пругдлрпщкзт кмлсдодлуіи у взгйягі лаукмвзт 
прарди роагзуіилм нубйікуырщпя у жбіолзку «Акруайщлі номбйдкз 
вірфзжлялмї ра впдпвірлщмї іпрмоії», 10 взнупк якмгм 
взихмв у гоуглі 2007 о.). 

Коік уфапрі в кмлсдодлуіят ра коугйзт прмйат, пругдлрз 
іпрмозфлмгм сакуйщрдру цмомку бдоурщ акрзвлу уфапрщ у омбмрі 
оіжлмкалірлзт кмлкуопів ра іпрмозфлзт руоліоів, мйікніаг, фзраллят, 
номгоакат кіелаомглмгм мбкілу пругдлрів. 
 
 
 
 




