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 она имела влияние на межличностные, бытовые отношения и 
общественную мораль как в рамках античной и средневековой 
эпох, так и на дальнейшее развитие средневекового общества; 

 до сегодняшних дней остается много неразрешенных проблем, 
исследование которых позволит глубже изучить особенности 
существования античного и средневекового обществ. 

 
 
 
 

28-ма Міжнародна краєзнавча конференція 
молодих вчених 

Єремєєв Павло 

 грудня 2010 р. у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна відбулася 28-ма Міжнародна краєзнавча 
конференція молодих вчених, співорганізаторами якої 

виступили історичний факультет та Центр краєзнавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, а також Студентське 
наукове товариство історичного факультету. В роботі конференції взяли 
участь більше ста студентів, аспірантів та молодих вчених, що 
представляли 35 наукових та навчальних закладів України, Росії та 
Польщі. 

На вступному пленарному засіданні з привітаннями учасників 
конференції виступили голова організаційного комітету, декан історичного 
факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, докт. іст. наук, проф. С. І. Посохов, 
заступник голови організаційного комітету, директор Центру краєзнавства, 
проф. С. М. Куделко, заступник декана історичного факультету з наукової 
роботи, канд. іст. наук, доц. Іващенко В. Ю., куратор студентської науки 
історичного факультету, канд. іст. наук, доц. Д. В. Миколенко, всесвітньо 
відома харківська художниця, засновниця премії імені А. Ф. Луньова 
Н. С. Вербук. Почесною грамотою був нагороджений проф. С. М. Куделко, 
під керівництвом якого останні 5 років студенти найбільш активно брали 
участь у краєзнавчих конференціях, що проводились на історичному 
факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Після вступного пленарного засідання у холі історичного факультету 
відбулося відкриття фотовиставки «Подорож у минуле», що яскраво 
відобразила багатогранні україно-турецькі зв‘язки. Засновник Центру 
турецьких досліджень у Харківському національному університеті імені 
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В. Н. Каразіна докт. іст. наук, проф. Мехмет Фахрі Фурат розповів 
учасникам конференції про фотографії, що були представлені на виставці, 
поділився своїми роздумами щодо перспектив розвитку Центру 
турецьких досліджень у ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Робота конференції відбувалась в рамках дев'яти секцій, на яких 
головували авторитетні науковці, фахівці у відповідних галузях 
історичної науки. На кожній секції була визначена краща доповідь, автор 
якої отримував почесну грамоту, а також книги з призового фонду, до 
якого увійшли видання, презентовані на вступному пленарному засіданні. 
Переможцями на секціях стали: 

Пудовкіна Ганна та Нємцев Сергій – секція «Археологія» (голова – 
канд. іст. наук Мизгін К. В.) 

Гоманенко Олеся – секція «Велика Вітчизняна війна та інші війни в 
локальному вимірі» (голова – докт. іст. наук, проф. Волосник Ю. П.)  

Любавський Роман – секція «Історія міста Харкова» (голова – докт. 
іст. наук, проф. Чорний Д. М.) 

Булгакова Оксана – секція «Соціально-економічні аспекти локальної 
історії» (голова – канд. іст. наук Токарєв А. М.) 

Єремєєв Павло – секція «Історія релігії та церкви у краєзнавчих 
дослідженнях» (голова – докт. філософ. наук., доц. Панков Г. Д.) 

Кушнарьов Сергій – секція «Історія Слобожанщини» (голова – 
канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В.) 

Єремєєва Катерина – секція «Проблеми регіональної ідентичності і 
формування образу регіонів» (голова – канд. іст. наук, доц. 
Іващенко В. Ю.) 

Лискова Катерина – Секція «Регіональні проблеми історії культури» 
(голова - канд. іст. наук, доц. Павлова О. Г.) 

Устименко Олександр – секція «Регіональні проблеми історії науки та 
освіти» (голова – канд. іст. наук, доц. Домановський А. М.) 

На заключному пленарному засіданні відбулося нагородження 
переможців. Крім того, були вручені спеціальні премії. Премію імені 
Слюсарського отримав Рачков Євген, премію імені Луньова – Вовк 
Ольга. 

В цілому, конференція, яка вже давно стала традиційною, підтвердила 
свій високий статус авторитетного наукового форуму, що дозволяє 
молодим вченим апробувати свої наукові досягнення в галузі 
регіональної історії та визначити перспективні напрямки подальших 
досліджень.  
 
 




