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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Історичний факультет 

Програма імені Ковальських Канадського інституту українських студій 
 
9–11 листопада 2016 р. на історичному факультеті Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна планується проведення робітні з молодими науковцями (аспірантами) 
на тему: 

 
«Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці» 

 
Зазвичай історики при написанні дисертаційних праць фокусують увагу на 

актуальності проблеми, яку планується вирішити, й тим самим передбачається, що 
результати дослідження автоматично стануть підсумком цих зусиль. Організатори семінару 
мають на меті актуалізувати проблему вироблення дисертантом робочої гіпотези ще на 
початку дослідження, оскільки саме гіпотеза має визначати постановку дослідницьких 
завдань, вибір методології та спектр застосованих методів.  

Семінар відбудеться у форматі робітничої майстерні, під час якої дослідники 
матимуть можливість скорегувати/доповнити свої дослідницькі гіпотези. Роботу семінару 
буде організовано в групах, сформованих за хронологічним принципом:  
1) Історія України в добу модернізації (ХІХ – початок ХХ ст.).  

Модератори  
• Посохов С. І. – д.і.н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства 

та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
• Литвинова Т. Ф. – д.і.н., професор кафедри історії України Дніпропетровського 

національного університету імені О. Гончара 
2) Історія України в радянський період (1917–1991 рр.).  

Модератори  
• Шліхта Н. В. – Ph.D, к.і.н., доцент, завідувачка кафедри історії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 
• Любавський Р. Г.  – к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана з 

наукової роботи історичного факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 

Семінар триватиме три дні.  
Під час першого робочого дня передбачено обговорення проблем та перспектив 

застосування сучасних методологічних підходів в історичних дослідженнях, презентації 
новітніх наукових розробок тощо. Серед інших, модератори пропонують обговорити такі 
проблеми: 

- Наукова етика та дисертаційна культура. 
- Створення академічного тексту: пошуки методологічного інструментарію VS 

гонитва за науковою модою. 



- Як не заблукати у чисельних «поворотах» (матеріальний, візуальний тощо) 
історичної науки. Спроба створення дорожньої мапи. 

- Вивчення та образи наукового спадку у пострадянській історіографії. 

Під час другого дня учасники працюватимуть у групах, відбудеться обговорення їх 
дисертаційних проектів. 

Третій день – завершення роботи в групах, підбиття підсумків, заключна дискусія. 
Від’їзд учасників. 
 

Статті учасників робітні можуть бути опубліковані у «Віснику Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Історія» (про правила оформлення 
статей див. на сайті історичного факультету: http://history.karazin.ua/nauka/periodichni-
vidannya/visnik-hnu-seriya-Istoriya-.html).  

На час проведення семінару учасники забезпечуються місцем у гуртожитку та 
харчуванням. Транспортні витрати – за рахунок учасників. 

 
Заявки на участь у семінарі приймаються до 15 вересня 2016 р. за адресою: 61077, м. 

Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
історичний факультет. Координатор програми – Павло Вікторович Єремєєв, к.і.н., доцент 
кафедри історії Східної Європи ХНУ імені В. Н. Каразіна  

E-mail: eremeev-pavel-v@mail.ru 
Відбір заявок здійснюватиметься на конкурсній основі. 

 
Форма заявки 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 
2. Місце навчання, рік навчання 
3. Науковий керівник 
4. Тема та структура дисертації  
5. Анотація теми дослідження (постановка проблеми, робоча гіпотеза, джерельна база) 

не більше 2000 знаків. 
6. Контактний номер телефону (мобільний) 

7. Адреса електронної пошти 
8. Поштова адреса із зазначенням індексу 


