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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Станчев Михайло Георгійович – завідувач кафедри нової та новітньої історії 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  доктор  істо-
ричних наук, професор, Іноземний член Болгарської академії наук (голова);
Страшнюк Сергій Юрійович – директор Центру болгаристики та балкан-
ських досліджень імені М. Дринова Харківського національного універси-
тету імені     В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук, доцент (заступник 
голови);
Ченчик Дмитро Володимирович – старший викладач кафедри нової та 
новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна, кандидат історичних наук (відповідальний секретар);
Богдашина Олена Миколаївна – професор кафедри історії України Харків-
ського педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор історичних 
наук, професор;
Вакуленко Сергій Валентинович – голова Харківського історико-філоло-
гічного товариства, доцент кафедри української мови Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат філо-
логічних наук, доцент;
Вахніна Лариса Костянтинівна – завідувач відділу української та зарубіжної 
фольклористики Інституту  мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М. Т. Рильського НАН України, кандидат філологічних наук, п. н. с.;
Литовченко Сергій Дмитрович – декан історичного факультету Харків-
ського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат історич-
них наук, доцент;
Миколенко Дмитро Валерійович – доцент кафедри нової та новітньої іс-
торії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор 
історичних наук, доцент;
Саленков Володимир Юрійович – Голова Харківського міського товари-
ства болгарської культури імені М. Дринова;
Сокурянська Людмила Георгіївна – завідувач кафедри соціології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  доктор 
соціологічних наук, професор;
Черемська Ольга Степанівна – завідувач кафедри українознавства і мов-
ної підготовки іноземних громадян Харківського національного еконо-
мічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат філологічних наук; 
професор;
Христов, Петко – директор Інституту етнології та фольклористики з Етно-
графічним музеєм БАН, доктор,  доцент.
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КАЛЕНДАР РОБОТИ

15 травня, середа

8. 30 –10.00 Реєстрація учасників Центр болгаристики та балкан-
ських досліджень імені М. Дри-
нова
 (ауд. 4-91 Північного корпусу)

10. 00 – 13.30 Перше засідання Центр українських студій 
імені Д. Багалія (ауд. 4-87 Північ-
ного корпусу)

11.30–12.00 Кава-брейк Центр українських студій 
імені Д. Багалія (ауд. 4-87 Північ-
ного корпусу)

13.30–14.00 Перерва
14.00–17.30 Друге засідання Центр українських студій 

імені Д. Багалія (ауд. 4-87 Північ-
ного корпусу)

15.30–16.00 Кава-брейк

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь – до 15 хвилин.

Виступ у дискусії – до 5 хвилин.

Робочими мовами конференції є українська, болгарська, англійська.
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ЗАСІДАННЯ ПЕРШЕ

15 травня, середа, 10. 00 – 13. 30
Центр українських студій імені Д. Багалія                                   

(Північний корпус, пл. Свободи, 6, ауд. 4-87)
 Керівники: Сергій Вакуленко, к. філол. н., доц.;
                       Ольга Черемська, к. філол. н., проф.
 Секретар:   Ярослав Шкабура, аспірант

ДОПОВІДІ

• Школа як термін в історії мовознавства та його поточна девальвація 
Сергій Вакуленко, к. філол. н., доц. (Харківське    історико-філологіч-
не товариство, Харківський національний педагогічний університет   
імені  Г. С. Сковороди)

• Рецепції «філософії мови» Вільгельма фон Гумбольта в контексті 
сучасних мовних проблем України                                                      

        Алла Євграфова, к. філол. н., доц. (Сумський державний університет) 

• До питання термінів «потебніанство» та «неопотебніанство» 
в гуманітаристиці    

   Ольга Черемська, к. філол. н., проф. (Харківський національний 
      економічний університет імені Семена Кузнеця)       

• Юрій Шевельов і Харківська лінгвістична школа 
Катерина Каруник, ст. викл. (Харківська медична академія післяди-
пломної освіти, Харківське    історико-філологічне товариство) 

• Формування мовної особистості в епоху глобалізації  
Вікторія Сухенко, к. філол. н., доц. (Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця)

Кава-брейк, 11. 30 – 12. 00
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• (Не)академічні дискусії про слов’янство: славістика, панславізм, 

пост-славізм  
Наталія Ковальчук, к. іст. н., доц. (Український католицький університет, 
м. Львів) 

• Українське правознавство як дослідницький об’єкт гуманітаристики 
Тетяна Бондарук, д. ю. н.,  с. н. с.  (Інститут держави і права 
імені  В. Н. Корецького)

• Історія релігії та проблема методологічного атеїзму  
Павло Єремеєв, к. іст. н., ст. викл. (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Харківське    історико-філологічне 
товариство)

• Харківська соціологічна школа: вчора, сьогодні та завжди (до 
90-річчя від дня народження проф. О. О. Якуби)
Людмила Сокурянська, д. с. н., проф. (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна)

• Роль особистісно-психологічних рис лідера у процесі творення 
наукової школи 
Сергій   Куделко, к. іст. н., проф. (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна)

Перерва, 13.30–14.00
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ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ

15 травня, 14.00 – 17.30
Центр українських студій імені Д. Багалія

(Північний корпус, пл. Свободи, 6, ауд. 4-87)
Керівники:  Леся Мушкетик, д. філол. н., п. н. с., член-кор.  

                  НАН України;       Петко Христов, д-р,  доц.
Секретар:    Юрій Бєлоусов, аспірант

ДОПОВІДІ

• Михайло Драгоманов й початок видання часопису «Сборник за 
народни умотворения»                                                                    
Антоніна Якімова (Спілка українських товариств у Болгарії), 
Петко Христов, д-р, доц. (Інститут етнології та фольклористики з 
Етнографічним музеєм БАН)

• Фольклорно-етнографічні дослідження Олександра Музиченка 
в контексті становлення українського болгарознавства                   
Оксана Микитенко, д. філол. н., п. н. с (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України) 

• До ювілею вченого: академік ВУАН М. Ф. Сумцов як представник 
харківської школи народознавства                                     
Валентина Сушко, к. і. н., доц. (Харківська державна академія дизайну)

• Біля джерел славістичної фольклористики в Україні: від Етнографіч-
ної комісії ВУАН до ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України                                                                                                           
Лариса Вахніна, к. ф. н., п. н. с. (Інститут мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України)

• Фольклористичні     студії    у    науковому    доробку    академіка      
Л. А. Булаховського                                                                     
Мирослава Карацуба, к. ф. н., с. н. с. (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України)

• Сучасний розвиток угорської етнологічної науки як етап нового 
синтезу 
Леся Мушкетик, д. філол. н., п. н. с., член-кор. НАН України (Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені   М. Т. Рильського 
НАН України)
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• Етнокультурне розмаїття Бессарабії в дослідженнях  науковців 

Інституту етнології та фольклористики з Етнографічним 
музеєм та іншими інститутами Болгарської академії наук                                                                              
Галін Георгієв, д-р, гол. асистент, Єлена Воденічар, д-р, гол. асистент 
(Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН)

Кава-брейк, 15.30–16.00

• Роль комунікативних практик В. Б. Антоновича у формуванні власної 
наукової школи (кінець 70-х – 80-ті рр. ХIX ст.)                                       
Олена Богдашина, д. іст. н., проф. (Харківський національний  
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), Тетяна Китиченко,       
к. іст. н., викладач (Харківське державне вище училище фізичної 
культури № 1)

• Значення комунікативних шкіл для розвитку історіографічних студій 
у Харківському університеті            
Юлія Кисельова, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна)

• Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ (ОДУ) імені 
І. І. Мечникова: наукові школи, напрями, традиції               
Вадим Чепіженко, викладач (Одеський національний університет 
імені      І. І. Мечникова)

• Традиції історичної полоністики в Університеті Святого Володимира: 
вивчення зовнішньої політики середньовічної Польщі                 
 Сергій Ліман, д. іст. н., проф. (Харківська державна академія культури)

• Чи існує харківська школа історичної славістики?                            
 Сергій Страшнюк, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна)
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ДЛЯ НОТАТОК


