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розвитку вищої освіти України. Наступного навчального року нам потрібно 
забезпечити подальше зростання рівня якості й доступності освіти шляхом 
зміцнення наукового потенціалу, навчально-лабораторної бази та її поєднання 
із сучасним змістом освіти. 

Отже, науково-педагогічний колектив ХНАДУ, виховуючи технічну еліту 
для транспортної галузі України, посідає чільне місце в когорті навчальних 
закладів Слобожанщини, має славетне минуле, а також грандіозні плани на 
майбутнє. 
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Дослідження історії Слобідської України протягом останніх 20–25 років 
пройшло шлях від простого накопичення та оприлюднення історичних фактів, 
прихованих, призабутих або таких, що вважалися маловартісними у радянські 
часи, до самостійної дисципліни, яка викладається у середній та вищій школі 
регіону. Видано значну кількість збірників документів, книжок про окремі 
райони, міста, селища та села Харківщини. Захищено кандидатські дисертації, 
присвячені проблемам місцевої історії. Триває робота над «Енциклопедичним 
словником» Харківської області. На сторінках періодичної преси здобули 
постійну прописку матеріали із історії краю. Зважаючи на значний інтелек-
туальний потенціал задіяних у цьому процесі осіб, серед яких викладачі та 
студенти вишів, учителі середніх шкіл, журналісти, аматори-краєзнавці, 
здавалось, більшість проблем вже розв’язано. Та вважаємо, що проведена 
робота – лише стартовий майданчик до розгортання нових студій. Можна 
погодитись із думкою Я.Верменич, яка в ході обговорення теоретико-
методологічних проблем регіональної історії, що триває вже кілька років, 
зазначила: сьогодні мова має йти «про новий рівень регіональної аналітики, і 
про нові підходи до дослідження регіональної специфічності – як у 
вітчизняному, так і світовому вимірі» [3, 9]. Особливе значення такі студії 
мають через підготовку до територіально-адміністративної реформи, способи 
проведення якої обговорюються. Таким чином, місцеві проблеми історичної 
минувшини вимагають виходу на більш глибокий рівень узагальнень. Вони 
мають сприяти виробленню підходів до вирішення проблем сьогодення. 

Вважаємо за необхідне зосередити увагу на найбільш актуальних 
проблемах, що потребують концентрації значних інтелектуальних зусиль 
фахівців різних дисциплін.  
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Останнім часом усе більшого значення в історичній науці набуває 
розробка проблем «ментального картографування» територій, що включає 
дослідження еволюції кордонів, наповнення їх символічним та національним 
звучанням. На жаль, ми маємо один єдиний приклад вирішення цих проблем 
стосовно регіону – «Атлас Харківської області» [2], який був першою в Україні 
спробою подати комплексне уявлення про наш регіон. Але на сьогодні наведені 
у ньому матеріали виглядають недостатніми. Вони не задовольняють потреби 
ані науковців, ані викладачів. Так, подані в масштабі 1:3000000 сім карт 
еволюції простору регіону від XVII до початку ХХ ст. дають дуже приблизне 
уявлення про співвідношення «первісної» Слобідської України із сучасною 
областю. До того ж в умовах розгортання транскордонних контактів, створення 
єврорегіону «Слобожанщина» нагальною стає потреба у співставленні меж 
краю у минулі часи із сучасними кордонами інших областей України та 
Російської Федерації. Відсутність картографічних матеріалів стримує 
аналітичну роботу щодо таких проблем, а також поширення земського 
самоврядування, аграрних перетворень часів П. Столипіна та 1920–1930-х рр., 
бойових дій 1941-1943 рр. та ін. 

Іншим питанням, що потребує уваги наукової спільноти, є історія 
повсякдення. Протягом останніх років у цьому напрямку зроблені перші кроки. 
В центрі уваги опинились проблеми переважно XVIII – початку ХХ ст.: життя 
та побут козацької старшини, жіноча історія та історія дітей [4–5], побут 
мешканців Харкова [9; 10, 183–201, 281–291], студентів університету [7], свята 
та розваги населення Харкова [1], а також повсякденне життя жителів 
обласного центру в роки Великої Вітчизняної війни [6, 278–281, 292–293, 310–
311]. Залишається без уваги студіювання повсякдення жителів так званих 
«малих» міст, сіл, що складали більшість населення регіону як у часи 
Російської імперії, так і в часи СРСР. Радянська доба 1950-1980-х рр. так само 
поки що чекає на своїх дослідників. І з такою роботою треба поспішати. Поки 
що можна, використовуючи методи та прийоми усної історії, зібрати свідчення 
рядових працівників, керівників різних ланок (голів колгоспів, директорів 
підприємств-гігантів, НДІ, ректорів вишів тощо) про повсякдення радянських 
часів. Навколо останнього накопичилось багато міфів як негативного ґатунку 
(яскравий приклад – поширення поняття «совок»), так і позитивного (ідеалі-
зація стабільності, уявлення про неухильний прогрес економіки тих часів). У 
цьому випадку потрібна широка участь не просто краєзнавців, а підготовлених 
фахівців – істориків, культурологів – які здатні провести вказану роботу. 
Особливо необхідно наголосити на необхідності збирання масових свідчень, 
запису голосів живих свідків подій. Вони можуть стати базою не лише 
публікацій, але й бути використані в підготовці та оформленні музейних експо-
зицій. Очевидно, що у такій роботі одного ентузіазму окремих осіб недос-
татньо. Потрібна широка допомога місцевої влади, меценатів та спонсорів.  

Одним з перспективних напрямків досліджень є біографічні студії. 
Публікації останніх років, присвячені Д. Багалію, Г. Сковороді, М. Михновсь-
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кому, належать до успішних проектів з історичної біографістики. Розширення 
діапазону ґрунтовних розробок у зазначеній сфері допоможе вирішити 
шляхетне завдання – повернути слобожанам знання про тих земляків, що 
причетні до творення економічного, політичного, культурного потенціалу не 
лише регіону, але й тих держав, до яких він належав у ХІХ–ХХ ст. Так, в 
узагальнюючих працях з історії України, Російської імперії, СРСР до цих пір 
відсутні імена багатьох вихідців із Слобожанщини, які багато зробили на 
загальнодержавному рівні: приміром, міський голова Харкова і один із лідерів 
муніципального руху Російської імперії О. Погорілко, організатори промис-
ловості М. Ф. фон Дітмар, «червоні директори» Харківських підприємств 1930-
х рр. та ін. Але дослідження життя видатних слобожан – ще й крок до увічнення 
їх пам’яті в топоніміці регіону. Новітнє видання з останньої, присвячене 
Харкову [8], виявило багато невідомих аспектів теми, поставило питання про 
відтворення в назвах вулиць, розміщенні меморіальних дощок. Без ґрунтовної 
роботи над персоналіями просування вперед неможливо, що й засвідчили події 
вересня 2013 р навколо встановлення меморіальної дошки Ю. Шевельову. 

Регіональна історія все більше ставатиме в один ряд із існуючою 
мегаісторією завдяки вписуванню у загальнодержавний або світовий контекст. 
Коли ми будемо ставитись до Слобожанщини як не лише до одного з 
історичних регіонів України, але водночас порубіжного суспільства – явища, 
поширеного в Європі, ми зможемо вийти на нові якісні зміни у дослідженні 
«малого світу», побачивши крізь його призму великий. 
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