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ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Хроніка подій. 2006 рік 

Дата Подія 
17 січня Урочисте засідання Вченої ради історичного 

факультету, присвячене 85-річчю з дня народження 
заслуженого професора Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна Бориса Андрійовича 
Шрамка. Під час засідання працювали виставки: 
археологічних знахідок з колекції МАЕСУ                     
(у приміщенні Музею історії університету) та праць 
Б.А. Шрамка (у приміщенні ЦНБ ХНУ). Відбулося 
вручення міським головою В.А. Шумілкіним 
свідоцтва про обрання ювіляра "Почесним 
громадянином м. Харкова" 

24 січня Зустріч викладачів, аспірантів, студентів, 
співробітників факультету та представників 
університетської громадськості з доктором 
історичних наук, академіком Національної академії 
наук України, директором Інституту археології НАН 
України Петром Петровичем Толочком. Під час 
зустрічі було презентовано дві нові книги                  
П.П. Толочка "Древнерусская народность: 
вымышленная или реальная" та "Неисповедимы 
пути Украины" 

25 січня –  
22 лютого 

До 201-ї річниці Харківського університету в Музеї 
історії університету працювала виставка приладів 
ХІХ ст. із колекції фізичного факультету 
Харківського університету 

7 лютого Відбулося засідання Круглого столу "Висвітлення 
історії національних меншин у курсах історії 
України та Росії" (організоване кафедрою історії 
Росії), у якому взяли участь викладачі вузів України 

16 лютого На засіданні кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків присуджено стипендію                          
імені А.П. Ковалівського кращим студентам                     
кафедри – третьокурсникам А. Ігнатьєвій, І. Кравченку, 
К. Сєдих та М.Степановій 
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23 лютого Відбулося відкриття лабораторії Германо-

Слов’янської археологічної експедиції ХНУ імені                       
В.Н. Каразіна (пл. Свободи, 6, к. 490) 

25 лютого На історичному факультеті було проведено ІІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади з історії (м. Харків та 
Харківська обл.) 

28 лютого Відкрився Центр болгаристики та балканських 
досліджень імені М. Дрінова (пл. Свободи, 6, к. 491-493) 

28 лютого –  
1 березня 

У Харківському національному університеті імені 
В.Н. Каразіна відбулися IV Дріновські читання.              
Їх тема: “Харківська школа болгаристики та 
візантинознавства: минуле, сьогодення, майбутнє”. 
Під час заходу працювала археологічна виставка 
«Проболгарські артефакти салтівської культури» з 
колекції МАЕСУ 

Лютий Вийшло друком чергове число щорічника 
Харківського історико-археологічного товариства 
"Древности. Старожитності". 

Вийшов друком черговий випуск "Методичного 
вісника історичного факультету ХНУ ім.                  
В. Н. Каразіна" 

13-18 
березня 

В рамках Програми академічних стипендій (AFP) 
Інституту відкритого суспільства (OSI) доктор 
О. Діллон (США) читав курс "Що є значущим в 
історії" 

18 березня На історичному факультеті відбулася VIII учнівська 
конференція "Воєнне минуле рідного краю" 

24 березня Відбулося засідання Вченої ради історичного 
факультету, присвячене 90-річчю з дня народження 
проф. С.І. Сідельникова (1916-1977) 

29 березня З ініціативи Східно-регіонального відділу Центру 
пам’яткознавства НАНУ та Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури на історичному 
факультеті відбулося засідання Круглого столу на 
тему "Некрополі Харківщини: проблеми 
дослідження та збереження" 
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30 березня –  
8 квітня 

В рамках Програми академічних стипендій 
інституту відкритого суспільства доктор                       
Ю. Обертрайс (Фрайбурзький університет, ФРН) 
прочитала курс на тему «Усна історія» та 7 квітня 
відбулася наукова конференція «Сучасні напрямки 
історичних досліджень: історія повсякденності» 

14 ківтня Відбулася 59-а Міжнародна конференція молодих 
вчених "Каразінські читання". Стипендію імені             
А.С. Лебедєва Харківської єпархії УПЦ отримала 
студентка А. Новикова. 

5 –29 травня До 61-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні у приміщенні Музею історії ХНУ працювала 
виставка «Усім харків’янам присвячується…» 

23 травня За внесок у розвиток болгаристики вищу нагороду  
Болгарської академії наук – золоту медаль імені              
М. Дринова – отримав ректор проф. В.С. Бакіров, 
відзнакою «За заслуги перед БАН» нагороджено 
доц. С.Ю. Страшнюка 

24 травня У ХНУ ім. В. Н. Каразіна відбулася традиційна 
конференція “Кирило-Мефодієвські читання” з 
нагоди Дня слов’янської писемності та культури 

Травень Лауреатом стипендії імені В.Н. Каразіна Харківської 
облдержадміністрації у номінації «молодий 
науковець» став студент М.А. Балишев 

2 – 3 червня Відбулася Міжнародна конференція ІX Астахівські 
читання "Інтерпретації в історіографії".                           
У конференції взяли участь дослідники України, 
Росії, США 

Червень – 
вересень 

Археологічні практики та експедиції: 
– Генуезька фортеця Чембало (доц. С.В. Д’ячков); 
– "Цитадель" Херсонеського заповідника (проф. 

С.Б. Сорочан); 
– розкопки археологічного комплексу 

пізньоримського часу біля с. Війтенки Валківського 
р-ну Харківської обл. (доц. М.В. Любичев).                      
В експедиції брала участь науковий співробітник 
Німецького археологічного інституту (Берлін) 
доктор Е. Шультце; 
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– розкопки Верхньосалтівського катакомбного 

могильнику Вовчанського р-ну Харківської обл. 
(доц. В.В. Скирда); 

– розкопки поселення скіфської доби біля                  
с. Грушківка Зміївського р-ну Харківської обл.           
(доц. Ю.В. Буйнов, асп. Д.С. Гречко); 

– розкопки Бєльського городища скіфської доби 
(Полтавська область) (доц. І.Б. Шрамко, ст. лаб. 
С.А. Задніков) 

Липень Випускниця історичного факультету М. Григор’єва 
стала переможцем в конкурсі дипломних робіт серед 
гуманітарних факультетів (науковий керівник проф. 
Посохов С.І.) 

Науково-дослідна група «Історія університетської 
науки та освіти в Україні XIX – XX ст.» (наук. кер. 
проф. В.І. Кадєєв), отримала фінансування проекту 
на 2007 – 2008 р. від Міністерства освіти та науки 
України 

Серпень Згідно з рейтингом кафедр Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна за 
підсумками 2005/2006 навчального року серед 
кафедр гуманітарного профілю перше місце 
виборола кафедра історіографії, джерелознавства, 
археології (зав. кафедри проф. С.І. Посохов), друге 
місце – кафедра історії України (зав. кафедри проф. 
В.В. Калініченко) 

7 – 8 вересня У приміщенні Музею історії ХНУ відбулась виставка 
ювілейних монет Нацбанку України та монет Музею 
археології та етнографії Слобідської України, яка була 
присвячена 10-річчю грошової реформи в Україні 

12 вересня Відбулася зустріч з випускницею факультету 
докторантом Мельбурнського університету 
(Австралія) С.Тюріною-Корчовою. Тема зустрічі: 
«Історична освіта у Австралійському Союзі» 

19 вересня У Музеї історії ХНУ розпочала роботу виставка, 
присвячена 150-річному ювілею українського поета, 
письменника, громадського діяча, почесного члена 
Харківського університету (1906 р.) І. Я. Франка 
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(1856 – 1916) 

22 вересня В Музеї історії університету працювала виставка до 
130-річного ювілею видатного анатома академіка 
В.П. Воробйова (1876 – 1937) – вихованця і 
викладача Харківського університету, професора 
Харківського медичного інституту. Виставка була 
організована спільно з Музеєм історії Харківського 
державного медичного університету 

28 вересня За поданням Центру болгаристики та балканських 
досліджень імені М. Дрінова Вчена рада 
університету обрала почесним доктором 
Харківського національного університету імені              
В.Н. Каразіна президента Болгарської академії наук 
академіка Івана Юхновського 

Вересень Музей історії Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна став лауреатом 
міського огляду-конкурсу музеїв навчальних 
закладів за підсумками 2005/2006 навч. року 

Стипендію Президента України отримали студенти 
першого курсу Буряк Д., Єремєєв П., Роменський О. 
Стипендію Верховної Ради України отримав студент 
5 курсу Посохов І., стипендію Міністерства освіти та 
науки України ім. М.С. Грушевського отримала 
студентка 3 курсу Дегтярьова О., університетську 
стипендію ім. акад. Д.І. Багалія отримав студент 4 
курсу Радченко Ю., університетську стипендію             
ім. акад. В.П. Бузескула отримала студентка 5 курсу 
Лисицина Н. 

Створено Об’єднану археологічну експедицію 
"Ізюм" Музею археології та етнографії Слобідської 
України ХНУ ім. В.Н. Каразіна та ДП ОАСУ 
"Слобідська археологічна служба". Начальником 
експедиції призначено н.с. Крупу Т.М. 

До фондів ЦНБ надійшла бібліотека почесного 
доктора Харківського університету проф.                      
А.І. Епштейна (5 тис. найменувань) 

6 жовтня Відбулась лекція професора Майамі університету 
(США) Р. Турстона на тему: "Полювання на ворогів 
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всередині: теорії "функцій" та доказів в ході 
переслідування відьом, сталінського терору та суду 
Лінча" 

17 жовтня Відбулася зустріч викладачів, аспірантів та 
студентів історичного факультету з професором 
Майамі університету (США) Робертом Турстоном. 
Тема зустрічі: "Актуальні проблеми американського 
вченого: гроші, "проституція", помпезність" 

19 жовтня І.П. Сергєєву присвоєно вчене звання професора 
20 жовтня Відбувся захист дисертації доц. Скоробогатова А.В. 

"Харків у роки німецької окупації (1941-1943)" на 
здобуття наукового ступеня доктора історичних 
наук (м. Харків). 

22 жовтня –  
5 листопада 

Доц. М.В. Любичев працював над спільним 
проектом в Євразійському відділенні Німецького 
археологічного інституту (м. Берлін, ФРН) 

28 жовтня За підтримкою історичного факультету відбувся I 
міський турнір юних істориків для учнів 10-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

31 жовтня Відбувся круглий стіл з керівниками Харківської 
обласної громадської організації «Біла Русь» з 
нагоди 85-річчя заснування Мінського університету 

Жовтень Доценти кафедри історії стародавнього світу  та 
середніх віків С.В. Д'ячков та О.П. Мартем'янов 
стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі 
рукописів підручників для 6-го класу за підручник 
"Історія стародавнього світу. Давня історія 
українських земель" 

6 листопада У Музеї історії ХНУ розпочала роботу виставка 
випускних альбомів та фотографій студентів                 
ХІХ – початку ХХІ ст. 

10 листопада Відбулося  засідання студентського наукового 
семінару "Історія Польщі - історія Європи".  Захід 
проходив при підтримці фундації "Ferso" (Лодзь, 
Польща) в рамках програми "2006 рік - рік Єжі 
Гєдройця" 

15 листопада Розпочав роботу міжкафедральний гурток з 
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історичної інформатики (керівник доц. В.О. Куліков) 

24 листопада У Музеї історії ХНУ відбулась виставка архівних 
матеріалів з фондів Державного архіву Харківської 
області, присвячена голодомору 1932 – 1933 рр. 

30 листопада Підписано Протокол про наміри між історичним та 
геолого-географічним факультетами ХНУ імені 
В.Н. Каразіна  

Листопад Завідувачем Лабораторії методів та комп’ютерних 
технології в історичних дослідженнях історичного 
факультету призначено доц. В.О. Кулікова 

1 грудня На історичному факультеті відбулася конференція-
презентація Харківського історико-археологічного 
товариства, під час якої було презентовано знахідки 
археологічного сезону 2006 року  

15 грудня На історичному факультеті відбулася 24 краєзнавча 
конференція молодих вчених. Премію викладачів 
кафедри історіографії, джерелознавства та археології 
виборола студентка Лискова К., премію встановлену 
членом правління Харківського відділення Союзу 
художників України Н.С. Вербук отримав аспірант 
Дворкін І. 

16 грудня На історичному факультеті відбулась ІХ 
конференція школярів Харківщини "Воєнне минуле 
рідного краю" 

19 грудня З нагоди 190-річчя газети «Харківський 
університет» за плідну творчу співпрацю Подякою 
Харківської обласної державної адміністрації 
нагороджено проф. С.І. Посохова, а Грамотою 
обласного відділу освіти та науки державної 
адміністрації проф. С.М. Куделка 

20 грудня Відбувся захист докторської дисертації проф.          
С.І. Посохова «Університети Російської імперії 
другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в 
публіцистиці та історіографії» (Дніпропетровський 
національний університет) 

22 грудня О.Д. Капліну та В.В. Петровському присвоєно вчене 
звання професора 
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До Дня архівіста спільно з Державним архівом 
Харківської області, відділом рідких видань та 
рукописів ЦНБ та архівом університету в Музеї 
історії університету було проведено виставку 
«Особисті архівні фонди» 

Відбувся захист кандидатської дисертації                      
Г.Г. Дедуріна «Діяльність білоруських національних 
організацій у Польщі (1921 – 1939 рр.)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук               
(м. Харків) 

29 грудня Підписані міжнародні проекти з Інститутом історії 
та Інститутом балканістики Болгарської академії 
наук «Епістолярна спадщина Марина Дринова», 
«Болгарія і Україна: від євразійських імперій до 
Європейського Союзу», «Кавказ – Крим – Балкани: 
між ісламом та християнством» 

Грудень Гранти Фонду фундаментальних, прикладних та 
пошукових науково-дослідних робіт ХНУ вибороли:  
– доц. В.В. Скирда, доц. І.Б. Шрамко, С.А. Задніков 
та С.А. Усанов, які разом з біологами ХНУ будуть 
проводити остеологічні дослідження археологічних 
комплексів скіфського часу раннього залізного віку 
(VII – V ст. до н.е.) за результатами розкопок 
Більського городища (Полтавська обл.) 
– проф. С.І. Посохов, проф. С.М. Куделко,                   
М.А. Балишев, які разом з астрономами ХНУ будуть 
здійснювати цикл заходів по збереженню, 
впорядкуванню та науковому дослідженню архіву 
астрономічної династії Струве та створення Музею 
історії астрономії 

Доц. Наумов С.О. виборов премію  (ІІІ ступеню)  у 
загальноуніверситетському конкурсі за підсумками 
учбово-методичної, наукової та виховної роботи; 
доц. В.О. Кулікова та аспіранта Д.С. Гречка 
нагороджено Почесними грамотами університету 
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