Звіт
про науков-дослідну роботу
кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2008 р.
І. Склад кафедри: 12 викладачів (4 професори та 8 доцентів).
1. Посохов Сергій Іванович – д. і. н., професор, завідуючий кафедрою
історіографії, джерелознавства та археології.
2. Буйнов Юрій Володимирович – к. і. н., доцент.
3. Бутенко Віра Іванівна – к. і. н., доцент.
4. Зайцев Борис Петрович – к. і. н., доцент (с. н. с. НДЧ).
5. Іващенко Вікторія Юріївна – к. і. н., доцент.
6. Каплін Олександр Дмитрович – д. і. н., професор.
7. Куделко Сергій Михайлович – к. і. н., професор.
8. Павлова Ольга Григорівна – к. і. н., доцент.
9. Петровський Володимир Володимирович – д. і. н., професор.
10.Пікалов Валерій Григорович – доцент.
11.Скирда Валерій Володимирович – к. і. н., доцент.
12.Шрамко Ірина Борисівна – к.і.н., доцент.

1. Друковані роботи (місце видання, видавництво, рік, сторінки,
кільк. друк. арк.):
Буйнов Ю.В.:
- Студенокская группа памятников финального этапа позднего бронзового
века // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса
Андреевича Шрамко. – Харьков, 2008. – с.42-55 (0,7 п.л.).
- Материалы позднего бронзового века из поселения Великая Тополяха-1 на
Северском Донце // Вісник ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2008. – с.7-19 (0,6 п.л.).
Загальний обсяг особистого внеску: 1,3 др. арк.
Бутенко В.І.:
- Методичні аспекти сприйняття педагогами інновацій в освіті. // Методичний
вісник істор. ф-ту, 2008 (0,7 друк. арк.)
- Інноваційна «проектна технологія» навчального процесу у вищій школі. //
Збірник науково-методичних робіт. Х. 2008. (0,5 друк. арк.)
Загальний обсяг особистого внеску: 1,2 др. арк.
Зайцев Б.П.:
- Незабываемое // Харк. Історіогр. збірник. – Х., 2008.- Вип.. 9. – С. 218-228.
Пам'ять о войне в документах // Альманах. – 2008. – С. 178-191. (у співавторстві
Посохов С.І.)
- Почесні члени Харківського університету. Біографічний довідник / Автори:
Б.П. Зайцев, В.І. Фадєєв, С.М. Куделко, О.С. Марченко, Б.К. Мигаль,
С.І. Посохов. – Х.: Тимченко, 2008. – 312с.

- Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його
професорів та вихованців: У 2 тт. Т.1 / Уклад.: Б.П. Зайцев, В.Ю, Іваненко,
В.І. Кадєєв, С.М Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов. – Х., 2008. 540с.
- Керівник вузівського архіву [Онацька Л.І.] // Харк. архівіст. –2008. - №4. – С.
- Деятельность Харьковской городской милиции в 1920-х годах //
UNIVERSITATES. 2008. - №4.-С. (у співавторстві Мигаль Б.К.)
- Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали / Уклад.: Б.П.
Зайцев, С.М. Куделко, С.І. Посохов, В.Д. Прокопова. – Х.: Тимченко, 2008. –
160с.
- Коротко про архіви органів влади Слобідської України другої половини ХVІІ
– початку ХХ ст. // Харк. архівіст. – 2007. - №3.-С. 49-59. (Рєзникова В.)
- «Художниця Європейського значення»: Штрихи до біографії Зінаїди
Серебракової (До 40-річчя з дня смерті). Харк. архівіст. – 2007. - №3. – С. 64-72.
(у співавторстві Іващенко В.Ю.)
- Емблематика Радянської України. // Джерелознавчи зошити. Зошит 4. – Х.,
2007. – 62с.
- Зайцев Борис Петрович (К 80 –летию со дня рождения) // Харк. архівіст. –
2007. - №3.-С.105-111. (у співавторстві Павлова О.Г.) (0,45 др. арк)
- Борис Петрович Зайцев (К 80-летию со дня рождения) – Биобиблиогр. Указ.)
Сост.: В.Д. Прокопова, С.Б. Глибицкая, С.М. Куделко. –Харьков, 2007.-60с.
Загальний обсяг особистого внеску: 2,35 др. арк.
Іващенко В.Ю.:
- Виставкова діяльність музею історії Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна як важлива складова навчально-виховного процесу //
Методичний вісник історичного факультету. – 2006. – № 6. – С. 61 – 64 (у
співавторстві з О. С. Марченко).
- «Художниця європейського значення»: Штрихи до біографії Зінаїди
Серебрякової (До 40-річчя з дня смерті) // Харківський архівіст. – 2007. – № 3. –
С. 64 – 72 (у співавторстві з Б. П. Зайцевим).
- Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його
професорів та вихованців: У 2 т. Т. 1 / Укл. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко,
В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття
В. Ю. Іващенко; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2008.
– 540 с. (1 авт. арк)
Загальний обсяг особистого внеску: 1,3 др. арк.
Каплін О.Д.:
Мировоззрение славянофилов. История и будущее России. М.: Институт
русской цивилизации, 2008. – 448 с. (18,2 др. арк. монографія.)
- Предисловие, составление, примечания // Вязигин Андрей. Манифест
созидательного национализма. М., 2008 (В соавторстве с А.Д. Степановым ).
- Святитель Игнатий (Брянчанинов) о разрешении крестьянского вопроса и
духовном состоянии Росийского общества ХIХ в. // Вісн. Чернігів. держ. пед.
ун-ту.–2008.–Вип. 52.– Серія: Іст. науки. - №3. – С. 102-107. (у співавторстві
Г.В. Гончаровим).
- А.С.Хомяков о русской истории. Статья 1-4 http://rusk.ru/st.php?idar=113214
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- Евстафий Воронец и его наследие // http://rusk.ru/st.php?idar=113294. 19.09.08.
- Фѐдор Венедиктович Езерский // http://rusk.ru/st.php?idar=1132948. 06.10.08.
- Проблема «славянофильство и либерализм» как предмет осмысления в
российской общественной мысли // Российский либерализм в региональном
измерении: идеи, структуры, тактики, лидеры. Пленарные доклады и материалы
конференции. 10-12 сентября 2008. Ярославль, 2008. – С.50-55.
- Проблема «славянофильство и либерализм» как предмет осмысления в
российской общественной мысли // Российский либерализм в региональном
измерении: идеи, структуры, тактики, лидеры. Всероссийская научно-практ.
конф. Сб. док. и мат. конф. 10-12 сентября 2008. Ярославль, 2008. – С.53-55.
- Е.И. Станевич и Слобожанщина // Проблемы истории и археологии Украины.
Х., 2008.- С.92-93 (у співавторстві М.И. Бобровой).
- Анфимов Яков Афнасьевич // Историческая энциклопедия 1900-1917. М.,
2008.- С.37.
- Буцинский Петр Никитич // Историческая энциклопедия 1900-1917. М., 2008.С.81-82.
- Вязигин Андрей Сергеевич // Историческая энциклопедия 1900-1917. М.,
2008.- С.130-135. (у співавторстві А.Д. Степановым)
- Задонский Василий Андреевич // Историческая энциклопедия 1900-1917. М.,
2008.- С.206-207.
- Знаменский, о. Иоанн Павлович // Историческая энциклопедия 1900-1917. М.,
2008.- С.216-217.
- Кульчицкий Николай Константинович // Историческая энциклопедия 19001917. М., 2008.- С.276. (у співавторстві А.Д. Степановым)
- Остроумов Михаил Андреевич // Историческая энциклопедия 1900-1917. М.,
2008.- С.373-374.
- Скубачевский, о. Петр Николаевич // Историческая энциклопедия 1900-1917.
М., 2008.- С.489-490.
- Хомяков Дмитрий Алексеевич // Историческая энциклопедия 1900-1917. М.,
2008.- С.570-572.
Загальний обсяг особистого внеску: 26,1 др. арк.
Куделко С.М.:
- Харьков в 70-е гг. ХIX – нач. ХХ вв. (Социокультурный контекст творчества
Марина Дринова) // Дриновський збірник . – Т. 2 . – Х., Софія., 2008. – С. 265268 (у співавт.)
- Є. К. Рєдін як історіограф // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – «Історія». –
2008. – № 816. – С. 214-223 (у співавт.)
- Эти встречи забыть невозможно // Покликання бути людиною: пам’яті Юрія
Зинов’ївича Данилюка (1958- 2005). – К., 2008 – С. 37 -40 (у співавт.)
- Страницы воспоминаний // Юрій Йосипович Журавський. Спогади,
документи, матеріали. – Х., 2008. – С. 21-27

- Профессор Б. А. Шрамко как преподаватель // Проблемы археологии
Восточной Европы. К 85 – летию Б. А. Шрамко. – Х, 2008 – С. 105
- Є. К. Рєдін – професор Харківського університету. – Х., 2008. – 228 с. (у
співавт.)
- Деякі питання сучасного історичного краєзнавства // Краєзнавство. – 2008. –
№ 1 – 4. – С. 219-220 (0,1 друк. арк.)
- Харківський університет ХІХ – поч. ХХ ст. у спогадах його професорів та
вихованців: у 2 т. Т.1. – Х, 2008. – 540 с. (у співавт.) (0,2 друк. арк.)
- Почесні члени Харківського університету. Біограф. довідник. – Х., 2008. – 312
с. (у співавт.) (2 друк. арк.)
- Судьба одной книги (к 50-летию учебника В. И. Астахова «Курс лекций
русской историографии») // Харк. історіограф. зб. – Вип. 9, 2008. – С. 129-135.
(у співавторстві з Пікалов В. Г.) (0,2 друк. арк.)
Загальний обсяг особистого внеску: 10,7 др. арк.
Павлова О.Г.:
- рецензія на історико-краєзнавчий нарис «Пархомівна: історія і та особистості»
Гребник Ю.Л. Пархомівна: історія і та особистості. – К.: Основа,, 2008. – С. 5-7.
(0,15 друк. арк.)
- 200 років Пархомівській Свято-Покровській церкві (1908 - 2008): Буклет. – Х.,
2008. (0,25 друк. арк.)
- В идеалах прошлого // Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи,
матеріали/ Укл. Б.П. Зайцев та ін.; відп. Ред. С.І. Посохов. – Х: Тимченко, 2008.
С. 38-39. (0,15друк. арк.).
Загальний обсяг особистого внеску: 0,55 др. арк.
Петровський В.В.:
- Проблема адаптации иностранных студентов в вузе. Науково-методичні
проблеми мовної підготовки іноземних студентів: Матеріали І Міжнародної
науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2008р. – К.: НАУ, 2008.-92с, 6769 С.
- Глобализация и новый этап в образовании Украины. Викладання мов у вищих
навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Між предметні зв’язки: Тези
ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 червня 2008р.- Харків:
ХОГО «НЕТ» «ЕкоПерспектива», 2008.-288 с, 199-200 С.
- Казахстан эпохи Нурсултана Назорбаева. Алматы.: Олке, 2008. – 352с.
- Політична історія України. Начальний посібник – 2-ге вид., доповн. – К.:
Академвидав, 2008. – 552с. Розділл І. с. 13-41, Розділ 6. с. 153-181. (У
співавторстві Гречанко В.А., Танцюра В.І., Калініченко В.В. та ін.
- Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. Вид. 2-ге,
випр. Та доп. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2008. – 608с., - С.5200-587. (у співавторстві
Радченко Л.О., Семененко В.І.).
Загальний обсяг особистого внеску: 7,8 др. арк.

Пікілов В.Г.:
- Судьба одной книги (к 50-летию учебника В. И. Астахова «Курс лекций
русской историографии») // Харк. історіограф. зб. – Вип. 9, 2008. – С. 129-135.
(у співавторстві з С.М. Куделко)
- Спогади // Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали/
Укл. Б.П. Зайцев та ін.; відп. Ред. С.І. Посохов. – Х: Тимченко, 2008. С40-42.
Загальний обсяг особистого внеску: 0,4 др. арк.
Посохов С.І.:
- Вступ // Кафедрі історії України Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна – 50 років. – Х., 2007. – С. 4 – 5.
- Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.:
міркування на тему автономії // Дух і літера. Спец. Випуск: «Університетська
автономія». – К., 2008. – С. 172 – 194.
- Йому підвладні роки та століття [про Б.А. Шрамка] // Проблемы археологии
Восточной Европы. – Х., 2008. – С. 5 – 6. (у співав. З Ю.В. Буйновим).
- Роль «немецкого образца» в процессе становления и развития университетов
России ХІХ века: оценки и мнения в российской публицистике и
историографии // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Сер. История, политология, экономика. – Белгород, 2008. – Вып.
5. - № 1(41). – С. 170 – 179.
- Харьков в 70-е гг. ХІХ – начале ХХ вв. (социокультурный контекст творчества
Марина Дринова) // Дриновский сборник. – Х.-София, 2008. – Т. 2. - С. 265 –
268 (у співавт. З С.М. Куделко).
- Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та
вихованців: У 2 тт. Т.1 / Укл.: Б.П. Зайцев, В.Ю. Іващенко, В.І. Кадєєв, С.М.
Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов. – Х.: Сага, 2008. – 540 с.
- Почесні члени Харківського університету: Біографічний довідник / Б.П.
Зайцев, В.І. Кадєєв, С.М. Куделко, О.С. Марченко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов. –
Х.: Тимченко, 2008. – 312 с.
- Историография вчера, сегодня, завтра // Харківський історіографічний
збірник. – Х., 2008. Вип. 9. – С. 254 – 256. – Рец. на кн..: Попова Т.Н.
Историография в лицах, проблемах, дисциплинах. – Одесса, 2007. – 536 с.
- Эти встречи забыть невозможно // Покликання бути людиною: памяті Юрія
Зіновійовича Данилюка (1958 – 2005) / Упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І.
Ставнюк. – К., 2008. – С. 37 – 40 (у співав. З С.М. Куделко).
- Многоликая историография: образы историографии как научной и учебной
дисциплины // Теории и методы исторической науки: шаг в ХХІ век: Матер.
Междунар. науч. конф. – М., 2008. – С. 243 – 245.
- Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали / Укл. Б.П.
Зайцев, С.М. Куделко, С.І. Посохов, В.Д. Прокопова. – Х., 2008. – 160 с.
- Актовые речи профессоров-иностранцев Харьковского университета первой
четверти ХІХ в.: трансфер университетской идеи // Вопросы образования. –М.,
2008. - № 3. – С. 264 – 275.
Загальний обсяг особистого внеску – 6, 7 др.арк.

Скирда В.В.:
- Средневековые памятники в исследованиях Б.А. Шрамко // Проблемы
археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. –
Харьков, 2008. – С. 121-131.
- Курган «Веселая могила»: погребальный комплекс половецкого времени на
Харьковщине // «Слово о полку Ігоревім» та його епоха. – К. – Суми. –
Путивль, 2008. – С. 67-77. (у співав.)
- Статеві особливості лінійних і кутових показників людських черепів із
Верхньо-Салтівського могильника // Інтегративна антропологія. – 2008. – № 1
(11). – С. 33-37. (у співав.).
Загальний обсяг особистого внеску: 1 др. арк.
Шрамко І.Б.:
- Звіт про археологічні розвідки в Харківській області та в м. Харкові в 2007 р .Харків, 2008 .- в 4-ох частинах ( Частина І – 137 c., Частина ІІ – 140 с., Частина
ІІІ – 121 с., Частина IV – 110 с.) //Архів ІА НАН України (Частина І Архів
МАЄСУ Ф.1О.2.Д.29), (Частина ІІ –Архів МАЄСУ Ф.1О.2.Д.29-а), (Частина ІІІ
– Архів МАЄСУ Ф.1О.2.Д.29-в), (Частина IV -Архів МАЄСУ Ф.1.О.2.Д.29-с)Голубєва І.В., Задніков С.А., Окатенко В.М., Пеляшенко К.Ю.
- Науковий звіт про рятівні археологічні розкопки на поселенні «Олешки» на
території Циркунівської сільської сільської ради Харківського району
Харківської области в 2007 р.- Харків, 2008.- 84 с. //Архів ІА НАН України
(Архів МАЄСУ Ф.О.2. С.30) співавтори: Задников С.А
- Отчет о раскопках на Западном укреплении Бельского городища в 2007 г.Харьков, 2008.- 225 с. //Архів ІА НАН України .Співавтор -Задников С.
- Археологічні розвідки в м. Харкові та Харківській області в 2006 р. //
Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр.- Київ-Запоріжжя, 2007.-Вип.
9. С. 424-429.Співавтори: Голубєва І.В., Задніков С.А., Окатенко А.М.,
Пеляшенко К.Ю.
- Результати археологічного дослідження Більського городища в 2006 р. //
Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр.- Київ-Запоріжжя, 2007.-Вип.
9. С. 429-431.Співавтори: Задніков С.А.
- Охранные исследования поселения скифского времени « Саржин Яр» //
Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр.- Київ-Запоріжжя, 2007.-Вип.
9. С.431-435 Співавтори: Задников С.А., Пеляшенко К.Ю.
- Охоронні дослідження поселення із матеріалами доби бронзи-раннього заліза
«Пісочин-Мобіль» // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр.- КиївЗапоріжжя, 2007.-Вип. 9. С.436-439.Співавтор: Корохіна А.В.
- Новые исследования памятников скифского времени на Харьковщине //
Проблемы археологи Восточной Европы.- Харьков, 2008.- С.146-163.
Співавтори: Задников С.А., Пеляшенко К.Ю.
- Нове поселення XIV століття в басейні Сіверського Дінця // Проблемы
истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика
В.П.Бузескула. 10-11- октября 2008 г.- Харьков, 2008.- С.81
Загальний обсяг особистого внеску: 1,4 др. арк.

3. Рецензії:
а) рецензії на праці співробітників кафедри:
Посохов С.І.:
Кныш
Г.Н.
Дореволюционные
российские
университеты
в
историографическом процессе // Интеллигенция и мир. Российский
междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук. – Иваново, 2008. –
С. 134 – 137. – Рец. на кн.: Посохов С.І. Образи російських університетів др.
пол ХІХ – поч. ХХ ст.. в публіцистиці та історіографії. Х Х., 2006. – 368 с.
б) співробітники кафедри – титульні рецензенти:
Іващенко В.Ю. Альперин Э. Г. Бухенвальдский блокнот. – Х., 2008. – 104 с.
Павлова О.Г.:
- Гребенюк Ю.Л. Пархомівна: Історія та особистості. – Київ.: Основа, 2008. –
160с.
- Слобожанське культурне надбання: Зб. Ст.. молодих вчених. Х.: Курсор, 2008.
– Вип. 1. - 274с.
- Юхно І.О., Кусса М.Ф. Наш край Краснокутський. – Полтава: Дивосвіт, 2008.
– 388с.
Скирда В.В.:
- Гісем О.В. Всесвітня історія. Новий час (ХV-ХVІІІ ст.). 8 клас: Підручник для
загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.: АН ГРО плюс,
2008. – 256 с.: іл.
- Гісем О.В. Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /
О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.: АН ГРО плюс, 2008. – 256 с.: іл.
в) рецензії у періодичних виданнях:
Петровський В.В.:
- Рецензія. Рец. на кн.: Л. Зашкільняк Сучасна Світова історіографія: посібник
для студентів історичних спеціальностей університетів. Львів: ПАІС, 2007.-312
с. // Харківський історіографічний збірник. – Х.: Вид-во НУА, 2008.- Вип..9.252-253 с.
- Манівці с поконвічного сусідства. Рец. на кн.: М.А. Molchanov. Political culture
and National Identity in Russian-Ukrainian Relations.-College Station, Texas
University press. 2002.- IX+ 350 pp. // «Схід/Захід»: Історико-культурологічний
збірник. Випуск 9-10. Спеціальне видання 2008, Харків: ТОВ «НТМТ» - С. 383385.
Посохов С.І.:
- Историография вчера, сегодня, завтра // Харківський історіографічний
збірник. – Х., 2008. Вип. 9. – С. 254 – 256. – Рец. на кн.: Попова Т.Н.
Историография в лицах, проблемах, дисциплинах. – Одесса, 2007. – 536 с.

4. Участь у наукових конференціях та з’їздах (назва, дата
проведення конференції, доповідь, повідомлення – вказати; тези –
назва, місце видання, кільк. друк. арк.)
Буйнов Ю.В.:
- VI Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчу з дня народження
академіка В.П.Бузескула. – Харків, 10 – 11 жовтня, 2008 р.(Тези: Ю.В.Буйнов.
Межэтнические коммуникации бондарихинских племѐн // Проблемы истории и
археологии Украины. – Харьков, 2008, с. 13 – 14 (0,1 п.л.).)
Іващенко В.Ю.:
- Науково-практичний семінар «Інноваційні форми діяльності вузівських
музеїв» (ХНУ, 16 січня 2008 р.): презентація сайту Музею історії університету.
- Міжнародний семінар «Университет и город в Российской империи XVIII –
XIX вв.» (ХНУ, 15 – 17 травня 2008 р.): доповідь «Профессора-иностранцы и
местная среда: восприятие и взаимодействие».
- Участь у Всеукраїнській нараді Міністерства освіти і науки України
«Проблеми змісту сучасної історичної освіти та шляхи їх вирішення» (4 грудня
2008 р.).
Каплін О.Д.:
- Брав участь (доповідь та виступ) в роботі 1У Міжнародного наукового
семінара «Російська імперія в історичній ретроспективі» (Чернігів, 13-14 травня
2008)
- Брав участь (доповідь та виступ) в роботі «круглого столу» "Русский
консерватизм начала XX века: актуальность идейного наследия" (22 травня
2008 р., м. Москва, Інститут філософії РАН)
- Брав участь (доповідь та виступ) в роботі Всеросійській науково-практичній
конференції «Росийский либерализм в региональном измерении: идеи,
структуры, тактики, лидеры» (11-12 вересня 2008 р., Ярославль, Ярославський
державний університет ім. П.Г. Демидова)
- Брав участь (доповідь, виступ, інтерв’ю бєлгородській телекомпанії) в роботі
«круглого столу» "Крещение Руси – путь к единению" (Белгород,
Белгородський державний університет. 16.09.08).
- Брав участь (виступ та керував секцією) в роботі У1 Межнародної наукової
конференції «Проблемы истории и археологии Украины», присвячена 150річчю з дня народження академіка В.П. Бузескула (Харків, 10-11 жовтня
2008г.)
Куделко С.М.:
- «Харьков на перекрестки культур». Доп. на міжнар. наук. конф. «Культура в
мультинациональном пространстве» (Рига, Латвія травень 2008 р.)
- 4-й з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (Київ, 28 жовтня 2008 р.)
- Духовный контекст жизни и деятельности М. Дринова в Харькове
(Панагюриште, Болгарія, жовтень 2008 р.)
- Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності. 14 – ті
Сумцовські читання. Доп. «До питання про участь Є. К. Рєдіна в російських
археологічних з’їздах». – Х., 2008. – С. 31-33

- Матеріали VI Междунар. науч. конф. посвящ. 150-летию со дня рождения В.
П. Бузескула. 10-11 окт. 2008 г. Доп. «Дом академика В. П. Бузескула в
Харькове». Х., ООО «НТМТ», 2008. – С. 97
- Междунар. конф. «Украина – Россия: страницы совместной истории» (Киев,
сент. 2008 г.). Доп. «Сучасна українська історіографія про дискусійні питання
україно-російських взаємовідносин».
- Міжнар. конф. «Итоги Второй Мировой войны и проблемы
коллаборационизма» (Париж, Франция сент. 2008 г.). Доп. «Оцінки
колабораціонізму в сучасній українській історіографії»
- Міжнар. конф. «Україна і Польща на міжнародній арені 1991-2008»
(Миколаїв, жовт. 2008 р.). Доп. «Харківський університет і Латвія: обрії
співробітництва».
- Х Астаховські читання (Харків, черв. 2008 р.). Доп. «В. І. Астахов як
історіограф».
Павлова О.Г.:
- Участь у підготовці Міжнародної наукової конференції до Міжнародного дня
пам’яток та історичних місць і Дня пам’яток історії і культури «Дванадцяті
Слобожанські читання» 14-18.04.08. (Доповідь «Па’яткоохоронна діяльність
Ф.І. Шміта в Харківський період»).
- Участь у проведенні міжнародної наукової конференції «Х Астоховські
читання» (участь у організаційних заходах).
- Участь у підготовці і проведенні першої науково-практичної конференції
молодих вчених «Харківщина та її культурна спадщина». (Харків. 26.09.08.,
організаційні питання, керівників краєзнавчої секції).
Пікілов В.Г.:
- Брав участь в підготовці та проведенні наукової конференції «Х Астаховські
читання». (Виступав з доповіддю «Про «Курс лекций по русской
историографии» В.І. Астахова»).
Посохов С.І.:
- Був організатором та виступив з доповіддю «Актові промови професорівіноземців Харківського університету першої чверті ХІХ ст.: трансфер
університетської ідеї» на міжнародному науковому семінарі „Університет та
місто в Російській імперії XVIII – перш. пол. XIX ст.. ”, який було проведено в
межах реалізації наукового проекту «Трансфер та адаптація університетської
ідеї в Росії (Харків, 15 – 17 травня 2008)
- Був організатором та керував сесією наукової конференції «Історіографія в
міждисциплінарному просторі. Х Астаховські читання», яка відбулася 6 – 7
червня 2008 р. в ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
- Брав участь у діяльності літньої школи «Видатні діячі в історії Росії»
історичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова (м. Репіно, 27 червня – 6
липня 2008 р.), де прочитав лекції на тему «Его-тексти: рівні розуміння» та
«В.Н. Каразін: історіографічні образи», а також проводив семінарські заняття з
проблем біографістики.

- В якості співголови Координаційної ради Прикордонного білоруськоросійсько-українського університетського консорціуму брав участь у її
засіданні (Харків, жовтень 2008);
- Виступив з доповіддю «Творча спадщина Марина Дринова: спроба
систематизації» на Міжнародній науковій конференції до 170-річчя М. Дринова
(м. Панагюриште, Болгарія, 21 жовтня 2008);
- Брав участь у підписанні договору про співпрацю з Белградським
університетом та відкритті виставки «Харківський університет і серби» (м.
Белград, Сербія, 24 жовтня 2008 р.);
- В якості співголови ХІАТ брав участь в організації конференції-презентації
ХІАТ «Проблеми історії та археології України» (жовтень 2008 р.);
- Взяв участь у засіданні круглого столу «Історія та політика в сучасній
Україні», який відбувся в Майамі університеті (м. Оксфорд, США, 5 листопада
2008 р.)
- Брав участь у 3-му методологічному семінарі в Інституті історії України
НАНУ «Історична наука в Україні як історія інтелектуальних співтовариств»
(Київ, 25 листопада 2008 р.), де виступив з повідомленням «Університет як
інтелектуальне співтовариство: міркування про «університетський дух»».
Скирда В.В.:
- Участь у семінарі в межах голандсько-українського проекту МАТРА / Україна
«Сучасний музейний менеджмент», 8-13 червня 2008, Харків (отримав
сертифікат).
- Участь у науковому семінарі Центру болгаристики та балканських досліджень
ім. М. Дринова, 22 вересня 2008 р., Харків.
- Участь у конференції «Проблеми історії та археології України», присвяченій
150-річчю академіка В.П. Бузескула, 10-11 жовтня 2008 р., Харків. (Спроби
етнічного визначення археологічного матеріалу на ХІІ Археологічному з’їзді //
Проблеми історії та археології України. Матеріали наукової конференції,
присвяченої 150-річчю з дня народження академіка В.П. Бузескула, 10-11
жовтня 2008 р. – Харків, 2008. – С. 78-79.)
- Участь у семінарі з підготовки тренерів в галузі сучасного музейного
менеджменту, в межах голансько-українського проекту МАТРА / Україна, 1218 жовтня 2008 р., Львів (отримав сертифікат)
- Організація та проведення 4-х (п’ятий заплановано на 18 грудня 2008 р.)
наукових семінарів ім. проф. О.С. Федоровського.
- ІV з’їзд Національної спілки краєзнавців. 28 жовтня 2008р. – Київ.
Шрамко І.Б.:
- 6 міжнародна наукова конференція»Проблеми історії та археології України» ,
присвячена 150-річчю академіка В.П. Бузескула -10 11 жовтня 2008 р.

5. Участь у редакційних колегіях:
а) праці, які вийшли друком за редакцією::
Посохов С.І.

- Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича
Шрамко. – Х., 2008. – 176 с.
- Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та
вихованців: У 2 тт. Т.1 / Укл.: Б.П. Зайцев, В.Ю. Іващенко, В.І. Кадєєв, С.М.
Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов. – Х.: Сага, 2008. – 540 с.
- Парфіненко А.Ю. У пошуках причин «ліквідації» університетів України
(аналіз радянської журнальної публіцистики 1920-х – початку 1930-х років). –
Х., 2008. – 208 с.
- Харківський історіографічний збірник. – Х., 2008. – Вип. 9. –262 с.
- Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. –Сер.
Історія. № 816. – Х., 2008. – Вип. 40. – 468 с.
- Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали. – Х.:
Тимченко, 2008. – 160 с.
б) члени редколегій:
Буйнов Ю.В.:
- Член редколегії «Вісника ХНУ (серія історія)» та щорічника «Старожитності».
Каплін О.Д.:
- редколегия «Харк. історіогр. зб».
Куделко С.М.:
- Член редколегій п’яти наукових видань: «Вісник ХНУ, серія історія»,
«Методичний вісник ХНУ», «Університети», «Актуальні проблеми вітчизняної
та всесвітньої історії», «Дриновський збірник».
Павлова О.Г.:
- Філіпенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського
університету: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Карабіна, 2008. – 228с.
Посохов С.І.:
- Вісник ХНУ: Сер. Історія;
- Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії;
- Дриновський збірник;
- Харківський історіографічний збірник;
- Древности – Старожитності
- Universitates. Университеты: наука и просвещение
Скирда В.В.:
- Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії.
- Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича
Шрамко. – Харьков: Курсор, 2008. – 176 с.

6. Наукові зв’язки з іншими установами та вченими
Буйнов Ю.В.:
- Інститут археології НАНУ (В.В.Отрощенко, Я.П.Гершкович, С.А.Скорий,
М.А.Дараган): питання підготовки аспірантів, організація наукової конференції
(член оргкомітету на 2009 у м. Луганську).
- Дніпропетровський НУ (І.Ф.Ковальова, В.А.Ромашко) – написання курсу
лекцій з археології доби енеоліту та бронзи Лівобережної України.

Іващенко В.Ю.:
- Участь у міжнародному дослідницькому проекті Німецького історичного
інституту «Ubi universitas, ibi Europa».
- Участь у міжнародному проекті Центру болгаристики та балканських
досліджень Харківського університету «Епістолярна спадщина Маріна
Дрінова».
Каплін О.Д.:
- Член науково-методичної ради ДАХО.
Куделко С.М.:
- Підтримував наукові зв’язки з вченими Інституту історії НАН України,
центром пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, з вченими
Миколаївського університету ім.
П.
Могили, Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара, з Всеукраїнською спілкою
краєзнавців, з правлінням УТОПІК, з Полтавським технічним університетом ім.
Ю. Кондратюка, з Херсонським державним університетом, з вченими ВУЗів
Харкова, науковцями харківських бібліотек та архівів.
Павлова О.Г.:
- Науково-методичний центр охорони культурної спадщини Управління
культури і туризму ХОДА.
- Державний архів Харківської області.
- Харківська державна наукова бібліотека ім.. В.Г. Кроленко
Посохов С.І.:
- Брав участь у реалізації міжнародного наукового проекту „Трансфер та
адаптація ідеї університету в Росії” (організатор Німецький історичний інститут
у Москві, у червні 2008 р. дослідницька група отримала грант фонду Герди
Хенкель);
- Брав участь у дослідженні держбюджетної науково-дослідної теми
„Міжнародні зв’язки Харківського університету”;
- Участь у міжнародному проекті Центру болгаристики та балканських
досліджень Харківського університету «Епістолярна спадщина Маріна
Дрінова».
- Підтримував традиційні зв’язки з науковцями Дніпропетровська, Києва,
Казані, Москви та інших наукових центрів України, Росії, Болгарії, Німеччини,
США.
Скирда В.В.:
- Інститут археології при ЛНУ ім. І. Франка (М.А. Филипчук).
- Полтавський центр охорони та дослідження пам’яток археології при
Полтавській облдержадміністрації (О.Б. Супруненко).
- Харківський історичний музей (В.С. Аксьонов).

Шрамко І.Б.:
- Підтримання наукових зв’язків з відділами античної археології та скіфосарматським відділом Інстітута археології НАН України, з фахівцями –
археологами к.і.н.А.В.Буйських, к.і.н. В.В.Крапивіною, д.і.н.С.А.Скорим,
к.і.н.С.В.Махортим,
к.і.н.С.С.Бессоновою,
к.і.н.
Ю.В.Болтриком,
к.і.н.С.В.Поліним та ін., фахівцями ІА РАН -В.І.Гуляєвим, к.і.н.С.Б.Вальчаком,
к.і.н.В.Г.Петренко, д.і.н.В.Р.Ерліхом, к.і.н.А.І.Пузіковою та ін., Полтавським
Центром охорони та досліджень пам’яток археології (дир.к.і.н.Супруненко
О.Б.), співробітниками НМІУ (зав.фондами відділу раннього залізного віку
М.А.Хомчик),
фахівцями
Донецького
національного
університету
(к.і.н.Андрієнком В.П., к.і.н. Р.О.Літвіненком), співробітниками Донецького
краєзнавчого музею (к.і.н. Ю.Б.Полідовичом, А.М.Усачуком, В.В.Цимідановим
та ін.).
- Проведення спільних з МАЕСУ (В.Л.Бондаренко) палеозоологічних
досліджень матеріалів зольників Західного укріплення Більського городища
(розкопки І.Б.Шрамко, С.А.Заднікова).
- Проведення спільних з кафедрою геофізики Київського національного
університету ім. Т.Г.Шевченка (канд.геол.наук К.М.Бондар) дослідження
поселення доби середньовіччя в ур.Олешки в Харківській обл. та Західного
укріплення Більського городища у Полтавській обл.- протягом року.
- Участь у засіданнях Польового Комітету ІА НАН України (протягом року).
- Керівництво охоронною археологічною службою м.Харкова та Харківської
області – протягом року.
- Проведення сумісних з МАЕСУ, Слобідькою археологічною службою і
ХОПДЮТ наукових досліджень зольників Західного укріплення Більського
городища – серпень 2008 р.

7. Підготовка наукових кадрів (стажування,
аспірантами, пошукувачами – вказати прізвища)

керівництво

Буйнов Ю.В.:
- Науковий керівник: аспірант Окатенко В.М., Гречишкіна М.А.
Куделко С.М.:
- Під моїм керівництвом захищена одна кандидатська дисертація (О. Ю.
Кашаба) і одна подана до спецради (Н. М. Малиновська). Керував роботою
трьох пошукачів: О. С. Ковріжних, Ю. Л. Селевич, А. В. Григор’єв.
Посохов С.І.:
- Керую аспірантами (М.В. Григорьєва, Г.С. Кулікова, Ю.А. Кисельова) та
пошукувачами (І.М. Скирда, Л.В. Філіпенко);
Скирда В.В.:
- Пошукач Хоружа М.В.

8. Робота з написання науково-методичної літератури (місце
видання, видавництво, рік, сторінки, кільк. друк. арк.)
Буйнов Ю.В.:
- Здано до друку (вийде у грудні 2008 р.) «Методичні рекомендації для
студентів I курсу історичного факультету з археологічної практики». - Уклад.:
Ю.В.Буйнов, В.В.Скирда, І.Б.Шрамко. – Харків, 2008 (2 п.л.).
Бутенко В.І.:
- Працюю над навчально-методичним посібником «Інновація методика
вивчення історії в середній школі: теоретичні засади і практичні розробки.
Іващенко В.Ю.:
- Підготовлено електронний бук-рідер до курсу «Усна історія».
Куделко С. М.:
- История Украины: учебное пособие для студентов. – Х., «Кортес – 2001»,
2008 – 248 с. (5,1 д. а.). З грифом МОН.
Скирда В.В.:
- Підготовка методичних рекомендацій по проведенню археологічної практики
(у співавт. з В.В. Буйновим та І.Б. Шрамко).
Шрамко І.Б.:
- Підготовлено в електронному вигляді ілюстративні матеріали до спецкурсу
«Археологія раннього залізного віку Європи»: розділи «Гальштатська епоха»,
«Фракійці», теми «Релігійні уявлення кельтів», «Кельтське мистецтво».
- Підготувлено до друку методичні матеріали з польової археологічної
практики для студентів 1 курсу (сумісно з Ю.В.Буйновим та В.В.Скірдою).
- Зібрано в електронному вигляді необхідні матеріали для бук - рідеру до
спецкурсу «Ранній залізний вік Європи» за розділом «Фракійці».

9. Пропаганда наукових знань
Буйнов Ю.В.:
-Участь у підготовці археологічної виставки у м. Харків (галерея АВЕК) – «У
пошуках скарбів: харківська археологія вчора, сьогодні, завтра».
- Виступи по телебаченню (інтерв‘ю) за темами: «Чорна археологія» Харківські новини, 04.04.08; «Скільки років Харкову» - Р-1.
Іващенко В.Ю.:
- Участь у роботі Східно-регіонального відділу пам’яткознавства НАН України
та УТОПІК.
- 1 виступ на радіо («Промінь»).
- Підготовка календаря на 2008 р.: Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна.
Куделко С. М.:
- Как изменился Харьков за 100 лет // Комсомольская правда. – 10 июня, 2008.
Харьковский выпуск. – С. 8-9

- Идеи Харьковского профессора восхищали Запад. В этом году исполнилось
110 лет со дня рождения известного экономиста Евсея Либермана //
Комсомольская правда. – 18 дек., 2007. Харьковский выпуск. – С. 14
- ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Календар 2008. – Х., 2007. – 14 с.
- Василь Каразін людина, яка заснувала Харківський університет // Світогляд. –
№ 3 . – 2008. – С. 23-25 (у співавт.)
- Содружество профессионалов и любителей // Новая демократия. – 28 лист.,
2008. – С. 13
Павлова О.Г.:
- Інтерв’ю на ОТБ 12.11.2008 (у зв’язку з 200-річчам Пархомівського СвятоПокровського храму).
- часть у роботі круглого столу, присвяченого творчості художнього об’єднання
«Буріме» (26 жовтня».
Посохов С.І.:
- Участь у роботі Східно-регіонального відділу пам’яткознавства НАН України
та УТОПІК.
Скирда В.В.:
Виступи на телебаченні:
- Обласне телебачення, березень, 2008 р. Виступ щодо організації та
проблематики ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові 1902 р.
- Телеканал «Сімон». Виступ у програмі «Нові технології», з приводу
реставрації та зберігання археологічної кераміки, квітень, 2008 р.;
- 7 канал. Виступ з приводу язичницьких вірувань давніх слов’ян, квітень
2007 р.
- Інтерв’ю різним телеканалам та газетам з приводу розвитку регіональної
археології на сучасному етапі, збереження археологічної спадщини та
створення історико-археологічного заповідника «Верхній Салтів»
Шрамко І.Б.:
- Прочитані лекції з археології для школярів, практична робота школярів і
студентів з речовими джерелами на базі МАЕСУ, ХОПДЮТ, Слобідської
археологічної служби – протягом року.
- Підготовлені ілюстративні та текстові матеріали та відібрані речі для
побудови експозиції виставки за результатами наукових досліджень
харківських
археологів
(АВЕК).
Розділи
«Скіфська
доба»
та
«Післямонгольський час».

10. Зв’язок зі школою
Буйнов Ю.В.:
- У СШ-гімназії №116 виступ на засіданні археологічного гуртка та надання
допомоги у створенні археологічного музею (зав. Григор‘янц М.М.).
- Допомога у роботі Харківського територіального відділення Малої академії
наук України.
Іващенко В.Ю.:
- Підкурси (зимові) для вступаючих на історичний факультет.
- Організація педпрактики студентів 5-го курсу.

- Участь у проекті «Університетська кафедра в школі».
Каплін О.Д.:
- Керував педпрактикою студентів 4-5 курсів (гімназія №45 м. Харкова).
Куделко С. М.:
- Підтримував шевські зв’язки з гімназією № 178 («Освіта»), керував літньою
школою з краєзнавства школярів Комінтернівського району, керував
шкільними науково-дослідними роботами по лінії МАН.
Павлова О.Г.:
- Пархомівська середня школа (Краснокутський р-н).
Посохов С.І.:
- Участь у розробці проекту «Навчання заради майбутнього: Університетська
кафедра в школі».
Скирда В.В.:
- Підготовка учнів Харківських ліцею № 89 та гімназії № 45 до захисту робот
МАН.
- Участь у журі по захисту манівських робіт в Дзержинському районі.
- Участь у журі «Каразінський колоквіум». Сьома обласна конференція-конкурс
учнів ліцеїв і гімназій. До 15-річчя Харківського університетського ліцею (4-5
квітня 2008 р.).
- Участь у науково-практичній конференції «Ліцейська освіта і сучасна наука»
Харківський ліцей № 89. Виступ із доповіддю «Археологічні дослідження на
Харківщині на сучасному етапі» (14 квітня 2008 р.).
Шрамко І.Б.:
- Керівництво секцією археології відділу МАН ХОПДЮТ. Організація наукової
роботи із школярами протягом року (екскурсії, теоретичні та практичні
заняття).
- Керівництво археологічними гуртками школярів на базі ХОПДЮТ.
Підготовка старшокласників до конкурсу-захисту науково-дослідних робіт
МАН – протягом року.
- Підготовка школярів до участі в проведенні науково-краєзнавчій конференції
старшокласників „Сучасне і минуле в історії та культурі Слобожанщини”квітень 2008 р.
- Підготовка зі школярами ( гімназія № 116) науково-дослідних робіт на
конкурс МАН.
- Підготовка школярів до участі у 2 Всеукраїнській конференції юних
археологів «Матеріальна культура давніх народів України», присвяченій 130
річчю від дня народження М.О.Макаренка (Київ 17-19 квітня 2008 року).

11. Участь студентів у науково-дослідній роботі
Буйнов Ю.В.:
- Науковий керівник студентського археологічного гуртка (16 доповідей).

Іващенко В.Ю.:
- Організація роботи наукового студентського гуртка архівістів.
- Кураторство групою ІС-13.
Каплін О.Д.:
- Керував архівною практикою, секцією на краєзнавчій конференції.
Куделко С. М.:
- 8 студентів зробили наукові доповіді на конференціях, керував науковопрактичним семінаром з мікроісторії та історії повсякденності.
Павлова О.Г.:
- Бистриченко А., Романова Т., Бублик Д. – взяли участь у науковій конференції
«Каразінські читання» (квітень 2008, виступили з доповідями).
- Бистриченко А., Романова Т. – взяли участь у роботі першої науковопрактичної конференції молодих вчених «Харківщина та її культурна
спадщина». (Харків. 26.09.08., виступили з доповідями, доповіді надруковані в
збірнику матеріалів конференції).
Посохов С.І.:
- участь в організації Каразінських читань (м.Харків, квітень 2008 р.);
- Участь у засіданнях студентських гуртків, виступи на засіданнях гуртка
університетських історій;
Скирда В.В.:
- 4-5 студентів виступили на краєзнавчій (грудень, 2007) та «Каразінських
читаннях» (квітень, 2008).
- 2 студентів на міжнародній студентській конференції у Чернігові, 2008 р.
Шрамко І.Б.:
- Організація та проведення археологічної практики студентів 1 курсу на
Більському городищі (ІКЗ «Більськ», Полтавська обл.) – серпень 2008 р.
- Участь студентів 1-4 курсів денного та заочного відділень у охоронних
дослідженнях на території м.Харків (археологічні розкопки по вул. Квітка Основ’яненка, Клочківська, вул.Завод Комсомолець) Харківської області (р-н.
поселення Пісочин-Мобіль, Мерефа, Циркунівське городище) та обробки
отриманих матеріалів.

12. Участь у захисті дисертацій (опонування, рецензування)
Буйнов Ю.В.:
- Рецензія на автореферат: Куштан Д.П. «Населення Лісостепового Подніпров‘я
за доби пізньої бронзи».
Бутенко В.І.:
- Рецензент монографічного видання: «Політологія». Серия «Библиотека
словарей» (Авторы: Погорелий Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В.) – Изд-во
«Эксмо», М. 2008, 319с.
Каплін О.Д.:
- Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна.

Куделко С. М.:
- Написав три рецензії на автореферати кандидатських дисертацій.
Посохов С.І.:
- Виступав опонентом на захисті дисертації В.В. Тарасова «Роль публіцистики в
дослідженні «білих плям» української історії. 1989 – 1991 рр.»
(Дніпропетровський національний університет, березень 2008 р.);
- Підготував рецензії на автореферати: Г.Ш. Король, С.О. Шамари, Д.В.
Шестопальця, О.П. Коляструка.
- Член спеціалізованої ради 26.00.05 – «музеєзнавство, пам’яткознавство» при
Центрі пам’яткознавства НАНУ;
- Член Експертної ради ВАК України.

Завідувач кафедри

проф. С.І. Посохов

