
Віхи історії 

Головні події розвитку історіографії  

Дата Подія 

1964 р. Публікація першої монографії з історіографії «Советская 

историография гражданской войны в СССР» (І.Л. Шерман). 

Всього за час існування кафедри надруковано більше 10 

монографій з історіографії. 

1965 р. - Вихід друком 3-ї частини посібника В.І. Астахова «Курс лекций 

по русской историографии (до конца ХІХ в.)» - першого 

навчального посібника з історіографії після заснування кафедри. 

Всього членами кафедри підготовлено 7 посібників і підручників. 

- Захист І.Л. Шерманом першої докторської дисертації з 

історіографії.  

1966 р. Надрукована перша стаття в енциклопедичному довіднику 

(«Єфименко Олександра Яківна» в «Українській радянській 

енциклопедії»; авт. проф. В.І. Астахов). Всього співробітниками 

кафедри опубліковано декілька сотень довідок більш ніж у десяти 

енциклопедичних виданнях. У 2004 р. вийшов друком 

«Історіографічний словник» - перший термінологічний довідник з 

історіографії в Україні. 

1968 р. Захист першої кандидатської дисертації з історіографії на кафедрі 

(Д.Д. Тараманов, наук. кер. – проф. І.Л. Шерман). Усього на 

кафедрі захищено більше 20 дисертацій з історіографії. 

1969 р. Перший випуск студентів, які спеціалізувалися на кафедрі в 

галузі історіографії та джерелознавства. 

1992 р. Проведення перших «Астахівських читань». Такі конференції, які 

об’єднують історіографів України та інших країн, відбуваються із 

періодичністю раз на два роки. 

1995 р. Видання першого випуску «Харківського історіографічного 

збірника».  

1996 р. Проведення на базі кафедри Всеукраїнської наукової конференції 

«Історична наука на порозі ХХІ ст.: підсумки та перспективи». 

 

Головні події розвитку джерелознавства 

та спеціальних історичних дисциплін 

Дата Подія 

1965 р. Вийшла друком перша збірка документів «Історія колективізації 

сільського господарства УРСР, 1917 – 1937 рр.» (у 3 т.), у 

підготовці та редагуванні якої брав участь проф. І. Л. Шерман. 

Усього викладачі кафедри брали участь у підготовці більше 20 

збірок документів.  



1967 р. Вийшов перший том фундаментальної праці з регіоналістики -  

багатотомна «Історії міст і сіл України. Харківська область», в 

написанні та редагуванні якого брав участь проф. В. І. Астахов. 

1969 р. Захист першої кандидатської дисертації з джерелознавства (Б. П. 

Зайцев, наук. кер. проф. О. І. Каменцева). Усього на кафедрі 

захищено 7 таких дисертацій. 

1983 р. З ініціативи членів кафедри (доцентів Б.П. Зайцева та С.М. 

Куделко) на факультеті було проведено Першу краєзнавчу 

конференцію молодих вчених. З того часу такі конференції 

відбуваються щорічно. 

1984 р. Вийшов перший посібник з пам'яткознавства, у написанні якого 

взяли участь викладачі кафедри Ю. Й. Журавський та Б. А. 

Шрамко. Усього видано 4 посібники з джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін. 

1995 р. На базі кафедри відкритий Східно-регіональний відділ Центру 

пам’яткознавства НАН України та Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури. 

1997 р. На базі кафедри проведено VIII Всеукраїнську наукову краєзнавчу 

конференцію «Історія і культура України». 

1997 р. Президія Всеукраїнської спілки краєзнавців прийняла рішення про 

присудження колективу кафедри премії імені Д. Яворницького. 

1998 р. На кафедрі вийшов друком перший «Джерелознавчий зошит».  

2004 р. Перший випуск студентів на кафедрі за спеціальністю 

«архівознавство». 

 

Головні події розвитку археології 

Дата Подія 

1966 р. Захист докторської дисертації з археології Б. А. Шрамко 

«Хозяйство лесостепных племен Восточной Европы в скифскую 

эпоху». 

1968 р. Вихід друком першого навчального посібника з археології 

«Достижения ремесленников Салтовской культуры» (В. К. Міхеєв). 

Всього на кафедрі опубліковано шість посібників з археології та 

історії первісного суспільства. 

1968 р. Захист кандидатської дисертації В. К. Міхеєвим (наук. кер. – 

проф. Б. А. Шрамко). Всього на кафедрі захищено 14 

кандидатських дисертацій з археології громадянами України, Росії, 

Лівану, В’єтнаму та Йорданії. 

1972 р. Надруковано перша стаття з археології в енциклопедичному 

довіднику (стаття «Донец» в «Большой советской энциклопедии»; 

авт. Б. А. Шрамко). Всього співробітниками кафедри опубліковано 

понад 50 довідок у п’яти енциклопедичних виданнях. 

1986 р. На кафедрі В.К. Міхеєвим захищено першу докторську дисертацію 



з археології «Экономические и социальные отношения у населения 

салтово-маяцкой культуры Подонья-Приазовья в VIII – середине Х 

вв.).  

1987 р. Вийшла друком монографія проф. Б.А. Шрамко «Бельское 

городище скифской епохи: (город Гелон)», яка стала підсумком 

багаторічного дослідження цієї визначної археологічної пам’ятки 

Східної Європи. 

1992 р. На базі кафедри проведено Всеукраїнську наукову конференцію 

«Історія і археологія Слобідської України», яка була присвячена 

90-річчю ХІІ археологічного з’їзду в Харкові. 

1994 р. Створення Музею археології та етнографії Слобідської України. 

2001 р. Перша виставка-презентація знахідок польового сезону. З того часу 

такі виставки відбуваються щорічно. 

2006 р. Перший випуск студентів за спеціальністю «археологія» 

                                                                                                                                        


