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63-тя Міжнародна конференція молодих вчених  

«Каразінські читання (історичні науки)» 

Єремєєв Павло 

 квітня 2010 р. у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна відбулася 63-тя Міжнародна конференція 
молодих вчених «Каразінські читання (історичні науки)», 

співорганізаторами якої виступили історичний факультет Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, Студентське наукове 
товариство історичного факультету, Харківська національна академія 
міського господарства, Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди. В роботі конференції взяли участь 
290 студентів, аспірантів та молодих вчених, що представляли більш ніж 
п’ятдесят наукових та освітніх закладів різних міст України, Росії, Білорусії 
та Польщі. Всі учасники отримали надруковані тези доповідей. 

На вступному пленарному засіданні з привітаннями учасників 
конференції виступили декан історичного факультету ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, докт. іст. наук, проф. С. І. Посохов, голова організаційного 
комітету конференції, заступник декана історичного факультету ХНУ 
імені В. Н. Каразіна з наукової роботи, канд. іст. наук, доц. В. О. Куліков, 
заступник декана історичного факультет ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 
канд. іст. наук, доц. І. С. Мартинова, канд. іст. наук, доц. кафедри історії 
та культурології ХНАМГ М. В. Яцюк, директор інституту Конфуція 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, доц. Ши Хуншен, голова Харківського 
обласного відділення Асоціації болгар України В. Ю. Салєнков, керівник 
східноукраїнського центру стратегічних ініціатив Р. А. Травін.  

Було здійснене урочисте покладання квітів до пам’ятника засновнику 
Харківського університету Василю Назаровичу Каразіну. Відбулися 
презентації нових історичних видань. Зокрема, нові видання ХНУ імені 
В. Н. Каразіна та свої власні праці презентували докт. іст. наук, доц. 
кафедри історії Росії ХНУ імені В. Н. Каразіна С. В. Потрашков, докт. іст. 
наук., проф. кафедри історіографії, джерелознавства та археології 
О. Д. Каплін, канд. іст. наук, доц. кафедри історіографії, джерелознавства 
та археології В. Ю. Іващенко, канд. іст. наук, доц. кафедри історії України 
Д. В. Журавльов. Також відбулася презентація науково-популярної збірки 
«Харківщина: перші та вперше (50 розповідей)», написана студентами 
історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна для школярів. Від 
ХНАМГ з презентаціями виступили історик, доктор філософських наук, 
доц. І. М. Россоха та канд. іст. наук., доц. Л. М. Жванко. Нові видання 
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Державного архіву Харківської області представила його співробітник, 
О. С. Гнєзділо, а видання Центрального державного науково-технічного 
архіву – А. О. Олексієнко.  

З ініціативи директора етнографічного музею "СЛОБОЖАНСЬКI 
СКАРБИ" iм. Г. Хоткевича, доц. кафедри етики, естетики та iсторiї 
культури М. М. Красікова учасниками конференції була підписана 
петиція з вимогою встановлення охорони від актів вандалізму могили 
засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна та 
надання Миколаївському некрополю, на якому ця могила знаходиться, 
статусу державного меморіального історико-культурного заповідника. 

В рамках роботи конференції відбулося засідання 18 секцій, тематика 
яких охоплювала різноманітні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 
На кожній секції була визначена краща доповідь, автор якої отримував 
почесну грамоту, книги з призового фонду, до якого увійшли видання, 
презентовані на вступному пленарному засіданні, а також можливість 
публікації власної статті у фаховій збірці наукових праць «Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії». Переможцями на секціях 
стали: Жигола Віталій (НаУКМА) – секція «Археологія доби каменю, 
бронзи та раннього залізного віку»; Пашковський Олександр (НаУКМА) – 
секція «Археологія середньовіччя»; Семененко Олена (ХНУ імені 
В. Н. Каразіна) – секція «Історія стародавнього світу»; Ярцев Сергій (ТГПУ 
імені Л. М. Толстого) – секція «Історія Північного Причорномор’я в добу 
античності»; Олійник Микола (ХНУ імені В. Н. Каразіна) – секція «Історія 
середніх віків»; Лазарєв Яків (УрГУ имени А. М. Горького) – секція «Історія 
України»; Роменський Олександр (ХНУ імені В. Н. Каразіна) – секція 
«Історія Росії»; Бєлая Олена (ХНУ імені В. Н. Каразіна) – секція «Нова та 
новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки»; Щестюк 
Тетяна (НаУОА) – секція «Нова та новітня історія країн Азії та Африки»; 
Фесенко Володимир (НаФУ) – секція «Історія міжнародних відносин»; 
Валяєв Ярослав (БелГУ) – секція «Воєнна історія»; Гуменюк Олена (КНУ 
імені Тараса Шевченка) – секція «Історіографія»; Альков Володимир (ХНУ 
імені В. Н. Каразіна) – секція «Джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни»; Богатирьова Олена (БГТУ имени В. Г. Шухова) – секція 
«Історія культури»; Пудовкіна Анна (КНУ імені Тараса Шевченка) – секція 
«Історія науки та освіти»; Єремєєв Павло (ХНУ імені В. Н. Каразіна) – 
секція «Історія релігії та церкви»; Любавський Роман (ХНУ імені 
В. Н. Каразіна) – секція «Локальна та мікроісторія»; Півень Вікторія (ХНУ 
імені В. Н. Каразіна) – секція «Історія Слобожанщини». 

На заключному пленарному засіданні відбулося нагородження 
переможців. Крім того, були вручені спеціальні премії. Премію імені 
Маріна Дрінова за кращу доповідь по болгарістиці отримала студентка 
ХНУ імені В. Н. Каразіна Вікторія Свириденко. Премією імені 
А. І. Епштейна був відзначений Павло Єремєєв. Премію інституту 
Конфуція за кращу доповідь з питань сходознавства отримав Євген 
Матяш. За кращу доповідь-дослідження з актуальних проблем нової та 
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новітньої історії країн Азії та Африки премію східноукраїнського центру 
стратегічних досліджень отримав Павло Улах. 

В рамках конференції проходив IV Регіональний конкурс наукових робіт 
«Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вибір». 
На заключному пленарному засіданні завідувач кафедри історії України 
ХНАМГ, канд. іст. наук О. Л. Рябченко нагородила переможців конкурсу. 
Також були нагороджені стипендіати премії дослідницької фундації імені 
Олега Ольжича: Винокуров Ігор, Єремєєва Катерина, Петров Сергій та 
Шалигіна Дарья. Старший сеціаліст у справах сім’ї та молоді Харківської 
обласної державної адміністрації Н. А. Сухорукова розповіла про результати 
конкурсу «Гендерна політика міст» та нагородила його переможців. 

За багаторічну співпрацю з історичним факультетом, спеціальну 
премію отримав колишній голова Студентського наукового товариства 
факультету, докт. філософ. наук Г. Д. Панков. 

Із заключними словами до учасників конференції звернулись голова 
Студентського наукового товариства університету Олександр Чабан та 
голова оргкомітету конференції, заступник декана історичного 
факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, канд. іст. наук., доц. В. О. Куліков. 

В цілому конференція показала широкий спектр історичних проблем, 
що входять до сфери наукових інтересів її учасників, дозволила молодим 
вченим апробувати свої наукові досягнення, визначити перспективні 
напрями подальших досліджень. 

 
 
 
 
 

Проблема любви в античности и в средние века: 

историческая традиция и современные парадигмы 

Круглый стол 

Кныш Ирина, Олейник Николай 

венадцатого марта 2010 г. студенческим научным кружком кафедры 
истории древнего мира и средних веков «Ad fontes!» был проведен 
круглый стол: «Проблема любви в античности и в средние века: 

историческая традиция и современные парадигмы». Организаторами 
мероприятия выступили куратор кружка, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков О. А. Ручинская и старосты – 
студенты 4 курса исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина 
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