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Звіт
з науково-дослідної роботи кафедри історіографії, джерелознавства та
археології за 2009 рік
Склад кафедри:
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.
Участь у планових наукових темах кафедри
Історія та теорія історичної освіти та науки
Історія університетів України ХІХ - ХХ (держбюджетна наукова тема)
Історичне краєзнавство Харківщини
Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзі –
раннє середньовіччя)
Редагування та рецензування
Членство в редакційних радах наукових видань, спеціалізованих рад; рецензування авторефератів
дисертацій, інших наукових видань; офіційне опонування на захистах дисертацій.

Буйнов Ю.В.:
Член редколегії «Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна». Серія - історія
Член редколегії збірника «Старожитності» Харківського історикоархеологічного товариства
Каплін О.Д.:
Член редакц. колегії
«Дриновського збірника».

«Харківського

історіографічного

збірника»

та

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна.
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Офіційний опонент докт. дисерт.: Зінченко О. В ―Еволюція Державної ради в
системі російської монархії (1905 – 1917 рр.)‖ за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня
історія (Одеса, червень, 2009 р.)
Куделко С.М.:
Член 5 редакційних рад («Вісник Харківського університету», серія: Історія;
«Харківський історіографічний збірник», «Актуальні питання вітчизняної і
всесвітньої історії», «Методичний вісник історичного факультету», «Universitates»),
1 спеціалізованої ради («історія науки і техніки» при НТУ «ХПІ»).
Редагування: науковий редактор видань «А. Ф. Луньов. Статті, спогади,
документи, матеріали» (Х., 2009); «С. І. Посохов – бібліографічний покажчик» (Х.,
2009), збірки матеріалів «Сумцовські читання» та інших.
Рецензував 3 дисертації (В. Жигло, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; М. Балишев,
ЦДНТА України, Н.М. Свинаренко «Західно-німецьке «економічне чудо» у
радянській пострадянській історіографії» ХНПУ імені Г. С. Сковороди)
Офіційне опонування 1 раз (І. Дворкін «Трансформація музейної справи
Наддніпрянщин у 1805 – 1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської,
Чернігівської губерній та м. Києва» (Луганськ, 2009).
Був титульним рецензентом 4 видань (Сосницкий В. И., Чуйкова Я. О.
Операция «Кулаки». Книга судеб: 80 лет спустя… - Х., 2009. – 296 с.; Канищев Г.
Ю., Кисіль Ю. І., Мельников О. В., Півень Г. Г., Яцина О. Л. Історія України. Ч. 1.
Конспект лекцій. – Х., 2009. – 110 с.; Записки подводника. Электрик с подлодки С13 «… Командиром был А. Маринеско…».– Х., 2008. – 232 с.;
Павлова О.Г.:
Афанасій Федорович Луньов. Спогади, документи, матеріали / Упорядник
О.Г. Павлова. – Х.: Тимченко, 2009. – 234 с.
Каразінські читання (історичні науки). Матеріали міжнародної наукової
конференції 24 квітня 2009 р. – Х., 2009.
Рецензування
Слобожанське культурне надбання: Збірка статей учених з пам’яткоохоронної
роботи. – Х.: Курсор, 2009. – Вип. 2. – 364 с.
Юхно І. О. Млинарство Слобожанщини: (Розвідка про водяні та вітряні млини
– дива народної техніки наших пращурів). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. –
40 с.
Посохов С.І.:
Член редколегій:
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. –Сер.
Історія. (гол. ред.)
Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії (гол. ред.)
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Дриновський збірник
Харківський історіографічний збірник (гол. ред.)
Старожитності=Древности
Universitates. Университеты: наука и просвещение
Праці Центру пам’яткознавства.
Брав участь як член ради у засіданнях Спеціалізованої ради К. 26.252.01 в
Центрі памяткознавства НАНУ та УТОПіК;
Брав участь у засіданнях експертної ради ВАК України та експертної групи
МОН за напрямом «історія»;
Підготував відзиви на автореферати: М.Г. Палієнко, Н.Г. Кашеварової, Н.М.
Чермошенцевої, С.І. Дегтярьова, Д.С. Вирського, О.М. Матвієнко, Г.О. Корольова.
Виступав в якості експерта при проведенні ліцензування та акредитації
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара; КамянецьПодільського національного університету ім. І. Огієнка, Миколаївської філії КиєвоМогилянської Академії.
Скирда В.В.:
Член редколегії щорічника «Древности»
Член редколегії журналу «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої
історії»
Титульний рецензент шкільних підручників з грифом МОН «Всесвітня
історія. 9 клас» та «Історія України. 9 клас» (авт. О.В. Гісем, О.О. Мартинюк)
Шрамко І.Б.:
Офіційне опанування на захисті кандидатської дисертації А.Гейка
«Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу Дніпровського
лісостепового Лівобережжя» Київ, листопад 2008.
Участь в редакційній раді журналу «Старожитності». Рецензування 3 статей.
VI. Підготовка наукових кадрів
Керівництво аспірантами та здобувачами

Буйнов Ю.В.:
Гречішкіна М.В.(асп.)
Каплін О.Д.:
Тимошенко М.А.(здоб.)
Погорела Г. (асп.)
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Куделко С.М.:
Селевич Ю. (здоб.) (дисертація рекомендована до захисту)
Маслов С. (здоб.)
Григор’єв А.(здоб.)
Карбан А. (здоб.)
Посохов С.І.:
М.В. Григорьєва (асп.) (дисертація рекомендована до захисту)
Г.С. Кулікова (асп.)
Ю.А. Кисельова (асп.)
Л.В. Філіпенко (асп.)
І.М. Скирда (здоб.)
Скирда В.В.:
М.В. Хорунжа (здоб.)
Шрамко І.Б.:
Наукові консультації за темами дисертаційних робіт (здобув. В.Л. Бондаренко
та О.О. Крютченко)
Залучення студентів до науково-дослідницької роботи
Шрамко І.Б.:
- З метою підвищення наукового рівня майбутніх археологів залучення
студентів 2-4 курсів денного та заочного відділень до охоронних досліджень на
території м.Харків (археологічні розкопки по вул. Квітки-Основ’яненка, вул.
Климовського, вул. Пушкінській (Молодіжний парк,), поселення скіфського часу
«Буди, вул. Садова» та обробки отриманих матеріалів.
- Підготовка наукових завдань для членів археологічної експедиції (студенти
2-4 курсів) на Більському городищі.
VII. Наукові зв’язки з іншими навчальними закладами та установами,
участь у діяльності наукових товариств, наукові відрядження, експедиції
Указати конкретні заходи (спільні дослідницькі проекти, конференції, публікації і т.п.)
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Буйнов Ю.В.:
Спільно зі Слобожанською археологічної службою (ДП Охоронна
археологічна служба України) створена об’єднана експедиція. За підсумками її
роботи до друку здано дві статті.
Іващенко В.Ю.:
1. Участь у міжнародному дослідницькому проекті Німецького історичного
інституту «Ubi universitas, ibi Europa»: Підготовка біографічного словника
професорів-іноземців Харківського університету; робота над темою «Нормы и
практики семейных отношений и домохозяйства в профессорской среде Харькова
первой половины ХIХ в.».
2. Участь у міжнародному проекті Центру болгаристики та балканських досліджень
Харківського університету «Епістолярна спадщина Маріна Дрінова»: Під час
відрядження до Софії (30 вересня – 14 жовтня 2009 р.) зі співробітниками Інституту
історії БАН узгоджено принципи спільного видання «Епістолярна спадщина Маріна
Дрінова».
Куделко С.М.:
Директор Центру краєзнавства ХНУ імені В. Н. Каразіна
Науковий редактор Зводу пам’яток історії і культури Харківської області
(готується при відділі культури ХОДА).
Член топонімічної комісії при Харківському міськвиконкомі.
Член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Член обласної комісії з охорони культурно-історичної спадщини при ХОДА.
Член науково-методичних рад при ХІМ, ДАХО та ін.
Член комісій і робочих груп по створенню етнографічного музею
Слобожанщини у м. Чугуєві, по збереженню пам’яток садибо-паркової культури на
Харківщині.
Брав участь у налагодженні наукових стосунків з науковими установами
Латвії. Виступ із доповіддю "Латышский дом в Харькове" на Міжнародній
конференції «Розмаїття культур: неокласика і контркультура» 23.04. 09 (Харків).
Павлова О.Г.:
Науково-методичний центр охорони культурної спадщини Управління
культури і туризму ХОДА (рецензування збірників: Слобожанське культурне
надбання: Збірка статей учених з пам’яткоохоронної роботи. – Х.: Курсор, 2009. –
Вип. 2. – 364 с.; Друга науково-практична конференція з пам’яткоохоронної справи
«Слобожанщина та її культурна спадщина» (Харківський науково-методичний
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центр охорони культурної спадщини, 2 жовтня 2009 р.): керівник секції
«Краєзнавство»).
Державний архів Харківської області (член методичної ради ДАХО,
здійснення спільного проекту «Історія архівної справи на Харківщині», проведення
практичних занять з архівознавчих курсів на базі ДАХО, ін.);
Харківський художній музей (використання колекції для проведення
практичних занять з курсів, виконання дослідних завдань з історії мистецтва);
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко (участь у роботі
клубу «Краєзнавець», підготовка бібліографічного покажчика «Розвиток музейної
справи на Харківщині»).
Посохов С.І.:
Участь у реалізації міжнародного наукового проекту „Трансфер та адаптація
ідеї університету в Росії‖ (організатор Німецький історичний інститут у Москві;
спільно із МДУ та Казанським ДУ; грант фонду Герди Хенкель); У межах реалізації
проекту„Трансфер та адаптація ідеї університету в Росії‖ брав участь у науковому
семінарі «Университетские практики властвования: Казань, Москва, Харьков (XVIII
– первая половина XIX века» (м. Казань, 27 – 29 квітня 2009 р.);
Участь у реалізації міжнародного проекту «Епістолярна спадщина М.
Дринова» з Болгарською академією наук.
Співробітництво з Бєлгородським державним університетом. Підготовка
студентської школи «Історико-культурна спадщина єврорегіону «Слобожанщина»,
участь у Міжнародній науковій конференції «Юг России и Украина в прошлом и
настоящем: история, экономика, культура» (м. Бєлгород, БДУ, 23 – 24 січня 2009 р.);
Співголова Харківського історико-археологічного товариства
Співголова Координаційної ради Білорусько-російсько-українського
університетського консорціуму.
Участь в організації та проведенні спільно з Міжнародною Балтійською
академією Міжнародної конференції «Розмаїття культур: неокласика і
контркультура» 23.04. 09 (Харків).
Скирда В.В.:
Організація та проведення наукового семінару ім. О.С. Федоровського.
Проведення спільної археологічної експедиції в с. Верхній Салтів (ХІМ;
В.С. Аксенов)
ІХ-й науково-практичний семінар «Охорона та дослідження пам’яток
археології» (Комсомольськ, 30 вересня-2 жовтня 2009 р.) (Центр охорони та
досліджень пам’яток археології Полтавської облдержадміністрації)
Співробітництво із Слобідською археологічною службою (спільні виїзди на
Верхній Салтів у зв’язку з будівельними роботами на місці археологічного
комплексу, які завдають шкоди даному пам’ятнику)
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Презентація роботи МАЕСУ та виступ з доповіддю «Археологія у
Харківському університеті» в археологічному клубі «Проф. Станчо Ваклінова» у
Великотирнівському університеті (3 червня 2009 р., Болгарія)
Участь в роботі топонімічної комісії при Харківському міськвикономі.
Участь в роботі комісії по збереженню культурно-історичної спадщини при
відділі культури Харківської облдержадміністраціє
Участь в діяльності робочої групи по створенню Верхньосалтівського
національного заповідника.
Робота над науковою темою за університетським грантом «Антропологічні
дослідження матеріалів Верхньосалтівського могильника» (спільно з Музеєм
природи та ХІМ)
Шрамко І.Б.:
Участь у засіданнях Польового Комітету ІА НАН України.
Керівництво охоронною археологічною службою м.Харкова та Харківської
області («Слобідська археологічна Служба»)
Участь у засіданнях ХІАТ
Член Консультативної Ради Харківського обласного управління культури
Проведення сумісних з МАЕСУ (В.Л.Бондаренко) палеозоологічних
досліджень матеріалів зольників Західного укріплення Більського городища
(обробка матеріалів зольника № 10).
На підставі Договору про співробітництво між історичним факультетом ХНУ
ім.В.Н.Каразіна та ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба» організовано та
проведено польову археологічну практику для студентів 1-4 курсів на базі ІКЗ
«Більськ» - липень та серпень 2009 року.
VIII. Пропагування наукових знань, зв’язок зі школою
Виступи на радіо, телебаченні. Участь в роботі журі олімпіад з історії різного рівня, МАНу та ін.

Буйнов Ю.В.:
У газетах «Харьковские известия» та «Слобода» опубліковані статті з
інтерв’ю про археологію Харківщини.
Був членом конкурсного журі під час проведення обласного етапу конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН України
Співавтор методичних вказівок (розділ археологія) «Підготовка учнів до
участі в обласному зльоті юних краєзнавців - активістів руху учнівської молоді
―Моя земля – земля моїх батьків ‖
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Іващенко В.Ю.:
1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: [Календар на
2009 р.] / Наук. редактор С. І. Посохов, автори-укладачі В. Ю. Іващенко,
С. М. Куделко. – Х.: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ФОП «Петрова І. В.», 2008. – 12
с.
2. Виставкова діяльність у складі колективу Музею історії університету:
До Дня Випускника Харківського університету «Есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ…» (квітень 2009 р.).
До 64-ї річниці Перемоги «Подвиг в ім’я життя» (травень 2009 р.).
Виставка, присвячена Нобелевському лауреату І. І. Мечнікову (червень –
липень 2009 р.).
Виставка до 205-річчя Харківського університету «Перші кроки Харківського
університету» (листопад 2009 р.).
3. Організація педпрактики студентів 4 – 5-го курсів.
4. Підкурси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
5. Голова журі ІІІ міського відкритого турніру юних істориків для учнів 9 – 11-х
класів загальноосвітніх начальних закладів.
6. Робота за проектом «Університетська кафедра в школі»:
Участь в організаційно-діяльнісній грі «Університетська кафедра у школі:
модель та практичні варіанти» (Старий Салтов, 26 – 28 березня 2009 р.).
Участь у роботі «круглого столу» «Вплив університетської кафедри на
формування ціннісних професійних орієнтацій учнів» (Харків, 30 серпня 2009 р.).
Куделко С.М.:
01.01. – видання календаря «Харьков многонациональный» (спільно з
міськвиконкомом)
01.01. – видання календаря Харківського університету на 2009 р. (співавтор)
13.01. – ТВ канал «Ера». Святкування Нового року у різних народів.
15.01. – інтерв’ю для обласного радіо, обласного ТВ, ТВ каналу Симон про
А.Ф. Луньова.
8.02. – обласне ТВ. Інтерв’ю до 125-річчя жіночого руху в Україні.
26.02. – інтерв’ю Укрінформу про книгу «Православная энциклопедия
Харьковщины»
28.02. – участь у зйомках фільму про діяльність полковника Старикова в
Харкові (фільм Воронезького ТБ).
15.03. – виступ на мітингу біля пам’ятника по вул. Галана у зв’язку з річницею
знищення фашистами радянських воїнів
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16.03. – інтерв’ю для фестивалю шкільних фільмів: краєзнавство в школі.
Обласне ТВ.
20.03. – виступ на обласному ТВ. Пам’ятник Леніну у Харкові.
21.03. – інтерв’ю телеканалу «Фора». Історія Покровського собору.
21.03. – виступ на обласному ТВ. Площа Поезії.
23.03. – екскурсія по місту для учасників бібліотечного семінару ЦНБ
01.04. – видання буклету, присвяченого М. В. Гоголю («М. В. Гоголь і
Харків»)
07.04. – интервью ТВ "Первая столица" – "Жизнь и деятельность св.
Александра (Петровского) в Харькове".
24.04. – интервью ОТБ "Открытие мемориальной доски в Харькове в память
об армянском геноциде 1915 г.".
24.04. – выступление на круглом столе в ХНУ на тему "Спасение армянских
детей в Харькове в 1915 г.".
24.04. – выступление на митинге, посвященном открытию мемориальной
доски на католическом костеле (в память об армянском геноциде).
11.05. – екскурсія по м. Харкову для однокласників А. Авакова.
20.05. - екскурсія по м. Харкову для проф. В. А. Артамонова (Москва).
Участь у роботі літньої школи «Юний краєзнавець» гімназії «Освіта», 1–
21.06.2009.
16.06. – интервью АТН по поводу юбилея харьковской художницы Н.С.
Вербук.
20.07. – выступление по областному ТВ (памятник Ленину в Харькове).
24.07. – выступление перед СМИ на пресс-конференции по поводу проекта
издательства «Крион», посвященного истории Украины
25.07. –выступление по областному ТВ, площадь Поэзии в Харькове
28.07. - выступление на радио «Слобожанщина» по поводу написания новой
истории г. Харькова
3.09. – виступ перед працівниками ЦНБ «Ю. В. Кнорозов та його внесок в
науку»
12. 09. – выступление на областном ТВ о школьных учебниках по истории
Украины
Участь у роботі осінньої міжнародної школи студентів Харківського та
Бєлгородського університетів «Історико-культурна спадщина єврорегіону
«Слобожанщина», 1-7 жовтня 2009 р.
2.10. – екскурсі по м. Харкову для студентів Білгородського університету
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7.10. – інтерв’ю Укрінформу про підсумки осінньої школи студентів
Білгородського і Харківського університетів «Харківщина – Білгородщина –
єврорегіон».
14.10. – екскурсія для школярів гімназії №45 у Музей астрономії ХНУ.
16.10. – екскурсія по м. Харкову для учасників Першого соціологічного
конгресу у Харкові.
17.10. – екскурсія по м. Харкову для академіка, директора інституту соціології
РАН, почесного голови Всеросійської соціологічної асоціації В. О. Ядова.
17.10. – голова журі етапу конкурсу «Міс Харків». Етап «Чи знаєш ти
Харків?».
24.10. – виступ по обласному телебаченню «Історія «літнього» часу».
26.10. – виступ у бібліотеці імені В. Г. Короленка на тему «Австрійці – почесні
члени Харківського університету» (до днів Австрії в Україні).
27.10. – інтерв’ю ТВ «Перша столиця» про життя та діяльність видатного
методиста-історика Г. М. Донського.
27.10. – виступ перед школярами – краєзнавцями з селища Буди про діяльність
Центру краєзнавства ХНУ.
28.10. – лекція для студентів економічного факультету ХНУ, присвячена 65-й
річниці визволення України.
Керівник студентського гуртка з історії повсякденності і мікроісторії.
На наукові конференції молодих вчених підготував 7 доповідей студентів і
аспірантів.
Брав участь у створенні двох меморіальних дошок у м. Харкові: вірменському
геноциду 1915 р. на католицькому костьолі, академіку Ендзеліну Я. М. на будівлі
старого приміщення бібліотеки ХНУ, а також у відновленні меморіальної дошки
письменнику Я. Галану (вул. Галана).
5.11. – екскурсія для ректора Анхойського університету до м. Полтави.
11.11. – екскурсія по міському кладовищу для представників лютеранської
церкви Німеччини.
Павлова О.Г.:
Участь у підготовці проведення презентації книги «Афанасій Федорович
Луньов. Спогади, документи, матеріали / Упорядник О.Г. Павлова. – Х.: Тимченко,
2009. – 234 с.», та підготовці і влаштування художньої виставки до до 90-річчя від
дня народження випускника факультету А.Ф. Луньова (ЦНБ, 15 січня 2009 р.);
Участь у організації і проведенні вечора пам’яті, присвяченого А.Ф. Луньову в
клубі «Краєзнавець». (Доповідь - «Панас Федорович Луньов – засновник
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Пархомівського історико- художнього музею: До 90-річчя від дня наородження»).
ХДНБ ім. В.Г. Короленка, 23 січня 2009 р.
Інтерв’ю на обласному радіо 16.01. 2009 (у зв’язку з 90-річчям засновника
Пархомівського історико-художнього музею – А.Ф. Луньова);
Обласне радіо: передача присвячена засіданню клубу краєзнавців (Обласна
наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко), до 90-річного ювілею А.Ф. Луньова
(початок лютого)
Національне радіо (у зв’язку з 90-річчям засновника Пархомівського історикохудожнього музею – А.Ф. Луньова і презентацією книги) (березень 2009);Обласне
радіо: участь у передачі, присвяченій С.А. Таранушенко (17 травня 2009 р.)
Участь у телепередачі, присвяченій ювілейній виставці «Посвята часові»
художниці Н.С. Вербук (7 канал, 11, 14 липня);
Участь у телепередачі, присвяченій П.І. Харитоненко (7 канал, 18, 21 липня);
Участь у підготовці та проведенні виставок:
Виставка книжкової реклами з фондів Державного архіву Харківської області,
Архіву науково-технічної інформації, відділу рідкісних видань ЦНБ ХНУ імені В.Н.
Каразіна до Дня архівіста (24 грудня 2008 р., Музей історії університету);
Виставка харківських художників
до 90-річчя від Дня народження
випускника університету, засновника Пархомівського музею, А.Ф. Луньова (15січня
– 9 лютого 2009 р., ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна);
Виставка творів художниці Вербук Ніни Семенівни (18 травня – 10 червня
2009 р., Харківський художній музей).
Зв’язок зі школою:
Пархомівська середня школа (Краснокутський р-н);
Харківська ЗОШ № 51.
Прорецензовано 11 учнівських наукових робіт, представлених до захисту у конкурсі
МАН на секцію «Історичне краєзнавство» (січень, 2009 р.);
Участь у роботі журі обласного конкурсу МАН по секції «Історичне краєзнавство»
(лютий 2009 р.).
Посохов С.І.:
Виступ на телебаченні «АТН» у зв’язку із 100-річчям вручення Нобелевської
премії І.І. Мечнікову
Участь у семінарі «Університетська кафедра в школі»
Участь в організації обласної олімпіади та конкурсу-захисту МАН
Скирда В.В.:
Каразінські читання (м.Харків, квітень 2009 р.);
Участь у засіданнях студентського археологічного гуртка;
Участь у днях науки в Харківському ліцеї № 89 (квітень, 2009 р.)
Проведення одноденної виставки в Харківському ліцеї № 89 (жовтень, 2009 р.)
Керування работами МАН учнів ліцею № 89
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Проведення занять зі стародавньої історії Харківщини для учнів школи № 99
(жовтень, 2009)
Інтерв’ю для статті в газеті «Вечірній Харків» № 80 про розкопки у
Верхньому Салтові (25 липня 2009 р.)
Виступи на каналі «1+1» та місцевих каналах з приводу археологічних
розкопок на Верхньосалтівському могильнику (липень, 2009 р.)
Виступ на каналі «Simon» в програмі «Насправді з Володимиром Мазуром» ,
присвяченим проблемам та перспективам розвитку археології на Харківщині (6
серпня 2009 р.)
Шрамко І.Б.:
Участь у роботі журі Малої академії наук (МАН)
Спільно з Сумським телебаченням підготовлено науково-популярний фільм
«Місто скіфів – Гелон» (за підсумками роботи експедиції ХНУ та Слобідської
археологічної служби на Більському городищі в 2008 році).
Сумським телебаченням зняті окремі сюжети про роботу харківської
експедиції на Більському городищі в серпні 2009 р.
Консультаційна допомога керівникам гуртків юних археологів ХОПДЮТ
(кер.О. Крютченко), Будинку творчості м. Золочів (кер. О.В.Світлична ) - щорічно
протягом року
Участь студентів Лебединського педагогічного училища в археологічних
дослідженнях Більського городища -2-5 серпня 2009 р.
Науково - популярні лекції для школярів та екскурсантів під час роботи
археологічної експедиції на Більському городищі липень –серпень 2009 р.
«Перспективи археологічних досліджень на Більському городищі та
подальшої музеєфікації розкритих об’єктів». Доповідь на спільному засіданні
Котелевської районної адміністрації та керівництва ІКЗ «Більськ» ( серпень 2009 р.).
IХ. Підвищення кваліфікації
Калін О.Д.:
Стажування з 15 жовтня 2008 р. по 15 грудня 2008 р. на кафедрі історії Росії
ХНУ імені В.Н. Каразіна без відриву від основної роботи
Скирда В.В.:
В рамках проекту МАТРА/ Музеї України пройшов іспит тренерів в області
сучасного музейного менеджменту (26 квітня – 27 квітня 2009 м. Львів), отримав
диплом тренера з музейного менеджменту;
З 1 по 10 червня 2009 р. проходив стажування у Великотирнівському
університеті св. Кирила та Мефодія (Болгарія)
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Х. Друковані відгуки на наукову продукцію в 2009 році
Каплін О.Д.:
Время.- 2009.– 18 апреля.
Литературная газета. – М., 2009. – 1–7 июля. – № 27.– С. 1.
Куделко С.М.:
Алєксєєнко А. Розвиток історичного краєзнавства у вищій школі в радянську
добу: основні напрямки діяльності ВНЗ Харкова. // Краєзнавство. – 2009. - № 1-2.С. 28 – 37.
Власова В. Обрії краєзнавства // Харківський університет. – 2008. – 30 грудня.
– С. 3.
Вечерний Харьков. – 2009. – 25 июля. – С. 2.
Скирда В.В.:
[Косиков В.А. История исследования археологических памятников Донбаса. –
Донецк: Истоки, 2001. – 84 с.; 44 илл.] // Древности 2006-2008. – Харьков., 2008. –
С.251-252
XI. Гранти, премії, нагороди
Посохов С.І., Іващенко В.Ю.:
Продовження працювати над проектом, який фінансується фондом Герди Хенкель.
Куделко С.М.:
Обраний членом-кореспондентом Санкт-Петербурзької Академії наук і
мистецтв.
Отримав грант фундаментальних досліджень ХНУ імені В. Н. Каразіна
Скирда В.В.:
Нагороджений почесною грамотою ХНУ ім.В.Н. Каразіна за плідну роботу в
розвитку музейної справи (травень 2009)
Шрамко І.Б.:
Участь у III національному конкурсу публікацій на теми керамології,
гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2006 року).- жовтень 2009 року.
Отримала Диплом за II місце в номінації «Краща публікація з окремими сюжетами
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні» за статтю «Ранній період в
історії геродотівського Гелону ( за матеріалами розкопок зольника № 5 )»
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Друкована продукція за 2009 р.
№

Назва

Видання

К-сть
стор.

К-ст
стор. що
належать
автору

Ум. друк.
арк., що
належать
автору

Тип
видання

Посохов С.І.:
Посохов С.І.:Конфликты в Харьковском университете в начале
1 ХІХ в. и их интерпретации в публицистике и историографии

Образы Харьковского университета ХІХ – начала ХХ в. в
2 воспоминаниях, публицистике и историографии
3 Путевые заметки В.Д. Спасовича о Болгарии сентября 1878 г.

4 Мое понимание А.Ф. Лунева

5 Учитель мистецтва життя [про А.Ф. Луньова]

Почетные члены Харьковского университета (ХІХ – начало ХХ
6 века)

Universitates-Университеты:
наука и просвещение. – 2008.
- №4 (35). – С. 16 – 23
«Быть русским по духу и
европейцем по образованию»:
Университеты Российской
империи в образовательном
пространстве Центральной и
Восточной Европы XVIII –
начала ХХ ст. – М., 2009. – С.
100 – 113
Дриновський збірник. –Х.Софія, 2009. – Т.3. . – С. 109 –
112
Афанасий Федорович Лунев:
Статті, спогади, документи,
матеріали. – Х.: Тимченко
А.М., 2009. – С. 144 – 145
Промінь: Громад.-політ.
газета Краснокутського р-ну
Харк обл. – 2009. – 10 січня
(№2-3)
Юг России и Украина в
прошлом и настоящем:
история, экономика,
культура: Сб. науч. трудов V
Междунар. науч. конф. –
Белгород, 2009. – С. 238 –
242.

15

15

часопис

18

18

Зб.ст.

6

6

часопис

3

3

Зб.ст.

3

1,5

газета

15

8

часопис

15

7 Православная энциклопедия Харьковщины.
8 Статут 1804 року та становлення університетської традиції
9 Болонский процесс и Украина: сложное взаимодействие

10 Болонский процесс и Украина: сложное взаимодействие
11 Університети: з минулого у майбутнє [Рецензія]

12 Творческое наследие Марина Дринова: Попытка систематизации

Образы профессоров-иностранцев Харьковского университета
13 начала ХІХ в. в воспоминаниях современников

14
15

Іващенко В.Ю.:
Іващенко В. Ю., Марченко О. С. Історія України: Кишеньковий
довідник школяра
Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале
ХІХ в.: взаимодействие и восприятие

– Х.: Майдан, 2009. – 564 с.
Харківський університет. –
2009. – 27 січня
Методичний вісник
історичного факультету. – Х.,
2008. - №7. – С. 5 – 8
V Всероссийское научнометодическое совещание
деканов и заведующих
кафедрами классических
университетов и
педагогических вузов:
тезисы. – М., 2009. – С. 28 –
35.
Вісник ХНУ. Історія. – Х.,
2009. – Вип. 41. - № 852. – С.
364 – 365.
Сборник на случай 170годишнината от рожденисто
на проф. Марин Дринов. –
София, 2009. – С. 87 – 94
Наук. зап. Інституту
української археографії та
джерелознавства ім. М.С.
Грушевського. – Т.19. – Кн.1.
Джерела локальної історії. –
К., 2009. – С. 631. – 642.

Х.: Веста: ТОВ Вид-во
«Ранок», 2009
Вісн. ХНУ. Історія. – 2009. –
№ 852, вип. 41.

564

36

Енцикл.

8

8

газета

6

6

Зб.ст.

8

8

Тези

3

3

Зб.ст.

8

8

Зб.ст.

15

7

Зб.ст.

386 с.
С.
315 –

193 с.
11

3 друк.
арк Навч.
0,5 друк.
арк Наук.

16

326

16

Образы профессоров-иностранцев Харьковского университета
начала XIX в. в воспоминаниях современников (у співавторстві з
С. І. Посоховим)

17

Історія України: 7 – 9 класи. Короткий довідник.

Наук. записки. Збірник
молодих вчених та аспірантів
(Інститут української
археографії та
джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН
України). – Т. 19: Джерела
локальної історії: методи
дослідження, проблеми
інтерпретації, популяризація.
Кн. 1. – К., 2009.
Х.: ТОВ Вид-во «Ранок»,
2009

С. 63
1–
642

6

192 с.

96

0,25 друк.
арк Наук.
1,5 друк.
арк Навч.

3

3

0,2 Друк.

3

3

0,5 Друк.

11

11

0,7 Друк

53

18

1,5 Друк.

25

3

0,1 Друк.

Буйнов Ю.В.:
Рецензия «Основы этнологии» (под ред. В.В.Пименова. – М.;
2007.- 686 с.)

Меланхлены и их археологические реалии

Методичний вісник
історичного факультету. –Х.;
2008. – № 7
Юг России и Украина в
прошлом и настоящем:
история, экономика,
культура. Сборник научных
трудов V международной
научной конференции. –
Белгород, 2009. – 23, 24
января 2009 г.
Вісник ХНУ. Х., 2009. –
Випуск 41.

К вопросу об этногенезе племен бондарихенской культуры
Методичні рекомендації з археологічної практики для студентів І
курсу історичного факультету
ХНУ ім. В.Н.Каразіна.
Методичні рекомендації керівникам гуртків, вчителям, учням,
Харківська облСЮТур.
які цікавляться історією рідного краю
Видав-тво «Стиль-издат»

17

Куделко С.М.:
Имена американских политических деятелей на карте мира
Политика, опрокинутая в прошлое

Пархомовский Третьяков
Турбоатому – 75. История, достижения, перспективы.

Культура народов
причерноморья. - № 142. – Т.
1. – 2008. – С. 56 – 57.
2
Русский журнал. – Вып. 13. –
5 декабря 2008.
6
А. Ф. Луньов. Статті,
спогади, документи,
матеріали. – Х., 2009. – С. 137
- 138
2

1
6

2

200

40

Почетные члены Харьковского университета (19 – начало 20 в.)

Х., 2009.
Юг России и Украины в
прошлом и настоящем:
история, экономика,
культура. – Белгород, 2009.

5

2,5

Православная энциклопедия Харьковщины.
Свято-Антоніївська церква – видатний пам’ятник історії
культури ансамблю будівель Харківського класичного
університету

Х., 2009.
6 культурологічні читання,
памяті В. Подкопаєва. К.,
2009.

30

30

2

1

Центр краеведения ХНУ имени В. Н. Каразина

Университеты. – 2008. - №4.
Сосницкий В. И.,
Чуйкова Я. О. Операция
«Кулаки». Книга судеб: 80
лет спустя… - Х., 2009.

1

1

1

1

Канч. - №5 – 6. – 2009.
И. Саратов. Харьков, откуда
имя твое?. – Х., 2009.

1

1

3

3

Предисловие
Историческая память – дело всенародной и государственной
важности
О книге и ее авторе

18

З історії дослідження візантійського мистецтва у Харківському
університеті: Є. К. Рєдін
Харьков многонациональный: вехи истории и современность
Деякі питання сучасного історичного краєзнавства
Харьковский Свято-Покровский собор – твердыня православия,
символ Слобожанщины и свидетель истории

Слобожанське культурне
надбання. – Х., 2009. – Вип. 2.
Многообразие культур: от
прошлого к будущему: Сб.ст.
– Рига, 2009.
Краєзнавство. 2008. - №1 - 4.
– С. 219 – 220.
Новий колегіум. – 2009. - №4.
С. 62 – 66.

6

3

4

4

2

2

5

2,5

Каплін О.Д.:
Славянофилы. Историческая энциклопедия (в соавторстве)

М., 2009.

733 с.

360

15 Друк.

Православная энциклопедия Харьковщины (в соавторстве)

Харьков: Майдан, 2009.

564 с.

600

25 Друк

Некоторые тенденции современной жизни и святоотеческое
наследие

Миссионерское обозрение.2008.- №10.

С. 1316.

10

0,4 Друк.

Миссионерское обозрение.2008.- №11.

С. 915

12

0.5 Друк

С.
299303

6

0,25 Друк.

С.
141 –
144.

10

0,4 Друк.

С.138
-142.

12

0,5 Друк.

Богослов, церковный публицист, миссионер Е.Н. Воронец и его
наследие

1917 год Революции в
России. Материалы
Харьковская епархия в условиях революционных событий 1917 Всероссийской научной
г. (в соавторстве с протоиереем М. Матвеенко)
конф.– М., 2008.
Русская идея в контексте истории русского народа (ХIХ –
начало ХХI в.)

Русин. Международный
исторический журнал. –
2009.– №1.

Особенности деятельности правых организаций Харькова и Юг России и Украина в
прошлом и настоящем:
Харьковской губернии в общероссийском контексте (нач. ХХ в.) история, экономика,
культура: Сб. науч. тр. –
Белгород: Изд-во БелГУ,

19

2009.
Аксаков К. С. Государство и
народ. — М.: Институт
русской цивилизации, 2009.

Аксаков К. С. Предисловие

С.538.

48

2 Друк.

10

0.4 Електр.

Русская идея в контексте истории русского народа (ХIХ - нач.
ХХI вв.) Доклад на Круглом столе "Русский народ, русский мир
и

русская

цивилизация:

история

и

современность"//

http://rusk.ru/st.php?idar=1132948
rusk.ru/st.php?idar=1132948
Въездной туризм в Украине: некоторые тенденции последних «Туристичний бізнес: світові
тенденції та національні
лет (в соавторстве с В.И. Сидоровым) (0,3/0,15 п.л.).
пріоритети». Матер. конф.–
Харьков, 2009.

С. 7578.

3,5

0,15 Друк.

Празднование в Российской империи 200-летия Полтавской
битвы (в соавторстве с И.П. Сергеевым)

http://rusk.ru/st.php?idar=1142
18

7

0,3 Електр.

http://rusk.ru/st.php?idar=1057
34

4,8

0,2 Електр.

http://rusk.ru/st.php?idar=1140
59

12

0,5 Електр.

http://rusk.ru/st.php?idar=1139
51

14,2

0,6 Електр

14

Каплин А.Д. "Гений Гоголя до сих пор остается неизвестным в
желаемой полноте..."
Каплин А.Д. К 100-летию со дня кончины В.А.Задонского
(1.01.1861 - 29.03(11.04).1909)
Каплин А.Д. К 90-летию со дня кончины Дмитрия Алексеевича
Хомякова 27.9.1841 - 5 [18].03.1919 // (0,6 п.л.)

20

Каплин А.Д. Полтава: два столетия спустя. Юбилейные
празднования в Полтаве (1909) (в соавторстве с И.П. Сергеевым)
(12/6 стр.)

Московский журнал. история
государства Российского.–
2009.–№7 (223).

С.3846.

7

0.3 Друк.

Каплин А.Д. Жизненный путь и наследие Н.В. Краинского (1869
- 1951). Краткий очерк

http://rusk.ru/st.php?idar=1147
15

12

0,5 Електр.

http://rusk.ru/st.php?idar=1147
15

6

0,25 Електр.

Каплин А.Д. И.А.Ильин о "сопротивлении злу мечом" и
православном понимании войны

1. Каплин А.Д. Хомяков Алексей Степанович

Святая Русь. Большая
энциклопедия русского
народа. Русское Православие.
— М.: Институт русской
цивилизации, 2009.

С.531
-551

48

2 Друк.

Сiверянський лiтопис.–
2009.– №4.

С.174
-175.

2.4

0,1 Друк.

Афанасій Федорович Луньов.
Спогади, документи,
матеріали / Упорядник О.Г.
Павлова. – Х.: Тимченко,

5,5

5,5

2. Каплін О.Д. Рец.: Д.Є.Муза. Східнохристиянська цивілізація:
соціокультурний устрій та ідентичність. – Донецьк: Вид.
„Вебер‖, 2009. – 476 с.

Павлова О.Г.:

Афанасій Федорович Луньов – засновник Пархомівського
історик о-художнього музею

0,45

21

2009. – С. 8 – 13.
Афанасій Федорович Луньов.
Спогади, документи,
матеріали / Упорядник О.Г.
Павлова. – Х.: Тимченко,
Про епістолярну спадщину з архіву Афанасія Луньова
2009. – С. 72 – 75.
4
Туристичний бізнес: світові
тенденції та національні
пріоритети: Матеріали
міжнародної науковоМузеї – центри туристсько-екскурсійної діяльності. З досвіду практичної конференції 28
травня 2009 року. – Х.: ХНУ
роботи Пархомівського історико-художнього музею
імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.
51 – 54
2,5
Народный учитель – учитель для народа
Universitates – 2009. – № 3. –
С. 73 – 76 54
4
Юхно І. О. Млинарство
Слобожанщини: (Розвідка
про водяні та вітряні млини –
дива народної техніки наших
Передмова
пращурів). – Х.: ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2009. – С.4 - 5. 1,5
Сергій Іванович Посохов –
професор
Харківського
національного університету
імені В. Н. Каразіна:
Біобібліогр. покажч. / уклад.
Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова;
наук. ред. канд. іст. наук,
проф. С.М. Куделко, бібліогр.
ред. Ю. Ю. Полякова. – X.:
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009.
– 52 с.
Сергій Іванович Посохов
6

2

0,13

2,5

0,15

4

0,25

1,5

0,07

3

0, 2

22

Рецензія на краєзнавчі дослідження, присвячені Краснокутщині

Методичний вісник
історичного факультету № 7.
– Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
2008. – С. 172 – 173.

3

3

0, 15

Новий Колегіум. – 2009. – С.
62 – 66. (У співавт. проф.
С.М. Куделко).

4

2

0, 2

92

5,1

Харьковский Свято-Покровский собор – твердыня православия,
символ Слобожанщины и свидетель истории
Православная энциклопедия Харьковщины / Отв. ред. А.Д.
Каплин. (97 біографічних та довідкових статей)

Скирда В.В.:
Новые поступления в Музей археологии и этнографии
Слободской Украины от частных лиц
[Косиков В.А. История исследования археологических
памятников Донбаса. – Донецк: Истоки, 2001. – 84 с.; 44
илл.]
Первый христианский город Харьковщины
Методичні рекомендації з археологічної практики для
студентів І курсу історичного факультету.

Х.: Майдан, 2009. – 564 с.

Древности 2006-2008. –
Харьков., 2008 – С.238-240.
Древности 2006-2008. –
Харьков., 2008. – С.251-252.
Православная энциклопедия
Харьковщины. – Х., 2009. –
С. 372-373.
Х., 2009. – 53 с.

3

3

Щорічник

2

2

0,12

2

2

0,12

53

17,6

1,1

Шрамко І.Б.:
Методичні рекомендації з археологічної практики для студентів І
курсу історичного факультету.(співавтори Ю.В. Буйнов, В.В.Скирда)
Харків, 2009

0,19

Щорічник

54 с.

18

Енциклопедія
Методич
ка

Методич
ні
рекомен
дації
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Археологічні дослідження в
Розкопки зольника 13 на Західному укріпленні Більского
Україні 2006 – 2007. - К.,
городища ( співавтор С.А.Задніков )
2009.Результати археологічного дослідження Більского городища в Археологічні дослідження в
2007 р ( співавтор С.А.Задніков )
Україні 2006 – 2007.- К.,
2009.
Культова пластика Більського городища
Poltavika. Полтавська обласна
(співавтор Б.А.Шрамко)
енциклопедія в 12 т. Т.12. Полтава: Полтавський
літератор,2009.
Poltavika. Полтавська обласна
енциклопедія в 12 т. Т.12. Культові споруди та жертовники Більського городища
Полтава: Полтавський
літератор,2009.

1,5

Збірник
статей

3

1,5

Збірник
статей

1

0,8

енцикло
педія

1

енцикло
педія

3

1
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Участь у наукових конференціях

№

Доповідь

Місто

К
р
аї
н
а

Статус

м. Бєлгород

Р
Ф

Міжн

Міжнародному науковому семінарі «Университетские практики властвования:
Казань, Москва, Харьков (XVIII – первая половина XIX века» ( 27 – 29 квітня
2009 р.)

м. Казань

Р
Ф

Міжн

м. Москва

Р
Ф

Міжн

м. Ялта

У
к
р.

Міжн

(27 – 29 січня 2009 р.)

Харків

У
к
ра
їн
а

Міжнародний семінар «Университетские практики

Казань

Р
ос

Назва конференції

Посохов С.І.:

1

Почетные члены Харьковского
университета (ХІХ – начало ХХ
века)

Попечители Харьковского
ученого округа первой половины
ХІХ в. и Харьковский
2
университет

Міжнародна наукова конф. «Юг России и Украина в прошлом и настоящем:
история, экономика, культура»
(23 – 24 січня 2009 р.)

3

Болонский процесс и Украина:
сложное взаимодействие

V Всеросійській нараді деканів та завідувачів кафедрами історичних
факультетів та педагогічних вузів Росії ( 31 березня – 1 квітня 2009 р.)

4

Единство и разноообразие
восточнославянских культур:
поиски идентичности и вызовы
глобализации

Міжнародній науково-практичній конференції «Русский язык в поликультурном
мире» (6 – 9 червня 2009 р.)

Іващенко В.Ю.:
Участь у роботі майстер-класу

5

«Невербальний фактор
установлення педагогічного
контакту»
Местные исследования
харьковских профессоров

VIII Міжвузівська школа-семінар «Нові технології в освіті»

Міжн.

25

первой половины XIX столетия:
от естественнонаучных

властвования: Казань, Москва, Харьков

к этнографическим экскурсам

(27 – 29 апреля 2009 г.)

ія

(XVIII – первая половина XIX века)»

Образы профессоровиностранцев Харьковского
университета начала ХІХ в. в
воспоминаниях

Міжнародна наукова конференція «Джерела локальної

современников

популяризація» (29 – 30 вересня 2009 р.)

Київ

У
к
ра
їн
а

Міжн.

Харків

У
к
ра
їн
а

міжнародн
а

Ялта

У
к
ра
и
н
а

междунаро
дная

Харьков

У
к
ра
и
н
а

междунаро
дная

Белгород

Р
ос
с
и

междунаро
дная

історії: методи досліждження, проблеми інтерпертації,

Куделко С.М.:

Латиський дім у Харкові

Единство и разнообразие
восточнославянских культур:
поиски идентичности и вызовы
глобализации

Исторические корни
формирования
восточнославянской общности
народов
Почетные члены Харьковского
университета (19 – начало 20 в.)

Міжнародний науково-практичний семінар «Розмаїття культур: неокласика і
контркультура»

Третья международная научно-практическая конференция «Русский язык в
поликультурном мире»

Круглый стол «Цивилизационная принадлежность Украины: от общего
наследия к общему будущему»
Юг России и Украины в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. –
Белгород, 2009.

26

я

Харьковский период жизни и
деятельности святителя Иоанна
(Максимовича)

З історії дослідження
візантійського мистецтва у
Харківському університеті: Є. К.
Рєдін

Проблеми підготовки
перевидання багатотомної
«Історії міст і сіл України»
Свято-Антоніївська церква –
видатний пам’ятник історії
культури ансамблю будівель
Харківського класичного
університету

Вірмени у Харківському
університеті

Військове минуле Росії

Харьковский университет и сербы (круглый стол ХНУ им. В.Н. Каразина 29-30
сентября).

Слобожанське культурне надбання (конференція 2 жовтня 2009 р. ХНУ ім В.Н.
Каразіна)

Пленум Всеукраїнської національної спілки краєзнавців (червень 2009 року)

6 культурологічні читання, пам’яті В. Подкопаєва «Національний мовнокультурний простір України в контексті глобалізайційних та євроінтеграційних
процесів». червень 2009.

Круглий стіл до дня незалежності Вірменії «Актуальні питання історії і
культури Вірменії», 21.09.2009

Засідання Санкт-Петербурзької (Петровської) АН

Харьков

У
к
ра
и
н
а

Харьков

У
к
ра
и
н региональн
а
ая

междунаро
дная

Київ

У
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їн
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Всеукраїнс
ький

Київ

У
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їн
а

Всеукраїнс
ька

Харків

У
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їн Міжнародн
а
а

СПб

Р
ос Міжнародн
ія
а

27

Сучасні напрямки історичного

виступ з пленарною доповіддю на краєзнавчій конференції ХНПУ імені Г. С.

краєзнавства

Сковороди27.02.

Жіночий рух в Україні ХІХ –

Всеукраїнська конференція з гендерних досліджень ХНУ ім.. В.Н. Каразіна (2

початку ХХ ст.

березня)

Харків

У
к
ра
їн Міжнародн
а
а

Харків

У
к
ра
їн
а

Всеукраїнс
ька

Харків

У
к
ра
їн
а

Міська

Пам’ятки історії Харківщини і їх
потенціал для розвитку туризму

Конференція кафедри туризму ХНУ імені В. Н. Каразіна 22.05.09

Капін О.Д.:
Особенности деятельности
правых организаций Харькова и
Харьковской губернии в
общероссийском контексте (нач.
ХХ в.).

V Міжнар. наук-практ. конференц.
«Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика и
культура» Белгород,
Белгородский государственный университет, 23-24.січня 2009 р.)
Міжн. «Круглий стіл»

Русская идея в контексте истории
русского народа (ХIХ - нач.ХХI
вв.)

"Русский народ, русский мир и русская цивилизация: история и современность",
Санкт-Петебургский гос. ун-т, 20 березня 2009 р.)

28

Въездной туризм в
Украине и России.

IV Міжнар. наук-практ. конференц. « ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ:
фундаментальные и прикладные исследования‖,
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 28-29 апреля 2009 г.)

Празднование в Российской
империи 200-летия Полтавской
битвы

Наук. конф. «300 лет Полтавской битвы: взгляд сквозь столетия». Харків, ХНУ
імені В.Н. Каразіна, 21 травня 2009 р.

Въездной туризм в Украине:
некоторые тенденции последних
лет

Міжнар. наук.- конф. «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні
пріоритети». Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 22 травня 2009 р.

Жизненный путь, научные и
общественные воззрения Н.В.
Краинского (1869 - 1951).

И.А.Ильин о "сопротивлении злу
мечом" и православном
понимании войны

Міжнародн. наук. симп. «Харківський університет і серби». Харків, ХНУ ім.
В.Н. Каразіна, 29-30 сентября 2009 г.)
V Международная научно-практическая конференция «Религия в современной
системе международных отношений: Возможности религии в созидании мира и
урегулировании кофликтов» (Санкт-Петербургский государственный
университет, факультет международных отношений, 23 октября 2009 г.)

Павлова О.Г.:
Творча спадщина С.А.
Таранушенка в історії мистецтва
України. До 120-річчя від дня
народження
Пархомовский историкохудожественный музей –

Тринадцяті Слобожанські читання»

Харків,
ХХМ, 22-24
квітня

У
к Міжнародн
ра а наукова
їн конференці
а
я

Розмаїття культур: неокласика і контркультура

Харків, ХНУ
імені В.Н.

Міжнародн
ий

29

сокровищница
мультикультурного наследия

Каразіна, 22
– 24 квітня

науковопрактични
й семінар

Музеї – центри туристськоекскурсійної діяльності. З
досвіду роботи Пархомівського
історико-художнього музею

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети

Харків, ХНУ
імені В.Н.
Каразіна, 22
травня

Науковопрактична
конференці
я

Харківський університет і серби

Харків, ХНУ
імені В.Н.
Каразіна, 29
– 30 вересня

Міжнародн
ий
науковий
симпозіум

Сербський род Вучичевичів на
Слобожанщині
Скирда В.В.:

Етнічне визначення
середньовічних пам’яток на
археологічних з’їздах початку
ХХ ст.

Ян Эндзелин в Харькове

Чернівці

Міжнародн
У
а
к
наукова
ра
їн конференці
а
я

Харків

У Міжнародн
к
ий
ра
їн науковий
а
семінар

«МАТРА – ІСОМ України: спільні перспективи»

Львів

У
к Міжнародн
а
ра
їн конференці
а
я

«Охорона та дослідження пам’яток археології»

Комсомольс
ьк

«Східноєпропейськістарожитності в добу середньовіччя»,
присвяченої 90-річчю з дня народження видатного
вітчизняного археолога Б.О. Тимощука

«Розмаїття культур: класика і контркультура»

Перспективи розвитку музеїв
археологічного
профілю в Україні
Проблема охорони
Верхньосалтівського

У
к
ра

Науковопрактични

30

археологічного комплексу

їн
а

й
семінар

Бєлгород
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Міжнарод
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к
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а

Регіональн
а
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к
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к
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а

Регіональн
а

Шрамко І.Б.:
V міжнародна наукова конференція
Без доповіді.
Проблеми охорони та досліджень

23 – 24.01.2009 р. «Юг России и Украина в прошлом
и настоящем: история, экономика, культура»

об’єктів археологічної спадщини

IX-й науково-практичний семінар

в Харкові та Харківській області

«Охорона та дослідження пам’яток археології»,
30 вересня – 2 жовтня 2009 р.
IX-й науково-практичний семінар

Підсумки розкопок 2009 року на

«Охорона та дослідження пам’яток археології»,

Більському городищі

30 вересня – 2 жовтня 2009 р.
Проблеми історії та археології України.
VI Міжнародна наукова конференція,

Нове поселення XIV століття в

присвячена 150 р. зі дня народження В.П.Бузескула

басейні Сіверського Дінця

10-11 жовтня 2008 р.

Зав. кафедри

М.Харків

У
к
ра
їн Міжнародн
а
а

проф. С. І. Посохов

