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Дата проведення: 4 - 5 червня 2010 р.
Регламент: доповідь - 15 хв.;
Обговорення доповіді - до 10 хв., підсумкова дискусія - 30 хв.

4 червня
8.00 - 11.00 - поселення до готелю
12.00 - 13.00 - обід, відвідання Музею історії університету
I. Відкриття конференції
(Південний корпус, 4 поверх, Зал засідань Ради університету)
13.30
Вступне слово: С.І Посохов
Привітання, презентації нових видань з проблем історіографії участниками
конференції

II. Теоретичні новації в сучасній історіографії
13.45 - 15.00
Репина Л.П. (Москва) Теоретические новации в современной историографии
Колесник І.І. (Київ) Історіографія у сучасному поняттєвому просторі
Маловичко С.И. (Москва) История исторической науки: поиск
методологического инструментария в период парадигмальных изменений
Попова Т.Н. (Одесса) Дисциплина историография в современной
историографической ситуации

Лубский А.В. (Ростов на Дону) Историческая наука: современная
интеллектуальная ситуация и научная элита
15.00 - 15.30 - кава-брейк
III. Наукознавство та історіографія
(ауд. 5-58 ім. Н.І. Костомарова)
15.30 - 17.30
Румянцева М.Ф. (Москва) Парадигмальные механизмы современного
историографического исследования
Корзун В.П. (Омск) Науковедение и история исторической науки: точки
встречи и расставания
Портнова Т.В., Чернов Е.А. (Днепропетровск) Куновская история науки:
«мир природы» или «мир истории»
Г арскова И.М. (Москва) Анализ историографии исторической информатики
как научного направления
Журба О.И., Литвинова Т.Ф. (Днепропетровск) История исторического
познания и интеллектуальная история в дисциплинарных измерениях
Орлов И. Б. (Москва) «Новые истории»: от междисциплинарности к
претензиям на статус парадигмы
Болебрух А.Г. (Днепропетровск)

ИСТОРИОГРАФИЯ в р а к у р с е и с т о р и и н а у к и

Куделко С.М. (Харьков) Автобиография историка как науковедческий
феномен
18.30 - вечеря

5 червня
(ауд. 5-58 ім. Н.И. Костомарова)
10.00 - 12.00.
IV. Проблеми історії історичної науки та освіти
Богдашина О. М. (Харків) Соціокультурні фактори розвитку історичної науки
на українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст.

Левченко В.В. (Одеса) Історичні дослідження професорсько-викладацького
складу Одеського інституту народної освіти (1920 - 1930 рр.): напрями і
традиції
Ростиславлева Н.В. (Москва)

Иерархия ценностей исторической науки в

ситуации политических социокультурных перемен (на примере исторического
знания Германии ХІХв.)

12.30. - 13.30 - обід

Продовження засідання
13.30 - 15.30
Киселёва Ю.А. (Харьков) Истоки становления историографии как учебной и
научной дисциплины в Харьковском университете: первая треть ХІХ века
Антощенко А. В. (Петрозаводск) Роль семинариев в утверждении научного
подхода к истории в Российской империи
Болгов Н.Н. (Белгород) Современная историография истории Ранней
Византии и гендерный аспект
Боярченков В. В. (Рязань) Купеческие премии и оборот символического
капитала в науке русских древностей середины ХІХ в.
Сінкевич Є.Г. (Миколаїв) Вплив внутрішнього та зовнішнього чинників на
формування концептуальних засад представників краківської історичної
школи
15.00 - 15.30 - Підсумкова дискусія

16.00. - екскурсія по місту
18.00 - вечеря
Від’їзд учасників конференції

