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ЮВІЛЕЇ

Короткий нарис життя та науково-педагогічної діяльності
О. М. Богдашиної
Богдашина Олена Миколаївна народилася 29 листопада 1966 р. у родині офіцера Радянської
армії (м. Семипалатинськ, Казахстан). У 1984 р. після закінчення середньої школи №1 у смт
Нова Водолага Харківської області вона вступила на історичний факультет Харківського
державного університету імені О. М. Горького (денне відділення). У 1989 р. закінчила цей
факультет, отримавши диплом з відзнакою. Протягом 1988–1990 рр. вона працювала вчителем історії та суспільствознавства середньої школи №1 у смт Нова Водолага Харківської
області.
Подальший
її
трудовий
шлях
нерозривно
пов`язаний
з
Харківськимнаціональнимпедагогічним університетомімені Г. С. Сковороди.
У 1990–1993 рр. О. М. Богдашина навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва у
Харківському державному педагогічному інституті.У грудні 1993 р. молода дослідниця
успішно захистила кандидатську дисертацію«Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія (1921–1934 рр.)» за спеціальностями
07.00.01 – історія України та 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни у Дніпропетровському державному університеті. Науковими
керівниками дисертаціїбули відомі науковці: доктори історичних наук, професори
І. К. Рибалка та В.Я. Білоцерківський.
З 1993 р. О. М. Богдашина працювала старшим викладачем, з 1996 р. –доцентомкафедри
історії України Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди.Олена Миколаївна є ініціатором і організатором науково-практичної
конференції «Багаліївські читання», яка присвячена актуальним проблемам історії Слобожанщини. Конференція проводиться раз на п`ять років з 1993 р.
У 2005–2008 рр. О. М. Богдашина навчалася в докторантурі з відривом від виробництва в
Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
З метою збору польськомовних історіографічних джерел та наукової літератури за темою
докторської дисертації О. М. Богдашина мала офіційні наукові стажування у Польщі: червень – липень 2007 р. навчалася на курсах з польської мови та історії Великопольського
відділу об`єднання поляків «Wspólnotapolska» (Познань); у травні 2008 р. та у червні 2009 р.
дослідниця проходила офіційне стажування у Польській Академії наук (Варшава) (за рахунок Каси імені Юзефа Міновського, Фундація підтримки науки (Kasaim.
JózefaMianowskiego)). О. М. Богдашина працювала в архіві м. Варшави, Польської Академії
наук, бібліотеках Варшави, Кракова та Вроцлава та їх відділах рукописів (у Бібліотеці Народова у Варшаві, Бібліотеці Варшавського університету та Бібліотеці Ягеллонській у Кракові,
Бібліотеці ім. Оссолінських (Вроцлав)), а також у Національному архіві Чехії у Празі. Окрім
того, вона працювала у Центральних державних історичних архівах України в Києві та
Львові,Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, Державних
архівах в Автономній Республіці Крим, Львівської, Одеської, Чернівецької областей,м. Києва, Архіві Національного музею історії України(м. Київ),Державному
архівіРосійської Федерації (м. Москва), Російському державному архіву літератури та мистецтва (м. Москва), Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург),
Санкт-Петербурзькому філіалі архіву Російської академії наук (м. Санкт-Петербург),
Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. ВернадськогоНаціональноїакадемії наук
України
(м. Київ),
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Російськоїдержавноїбібліотеки (м. Москва), Російськоїнаціональноїбібліотеки (м. СанктПетербург), Національної бібліотеки Франції (Париж).
У вересні–жовтні 2011 р. О. М. Богдашина стажувалася в Інституті української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, де 29 вересня 2011 р. відбувся
успішний захист дисертаціїна здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за
спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
на тему «Позитивізм в історіографічному процесі в Україні 1860-х –1920-х рр.» (науковийконсультант відомийісторіограф, доктор історичних наук, професор В. В. Кравченко).
О. М. Богдашина працює з 2011 р. професором кафедри історії України Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Ювілярка є автором більш ніж 110 публікацій, в тому числі монографій: «Діяльність
Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія
(1921–1934 рр.)» (1994); «Розвиток історико-правової думки в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2000); «Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті
рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.)» (2010; 2-е вид., 2012); «Позитивизм в историческойнауке на Украине (60-егг. ХІХ – 20-е гг. ХХ ст., 2013)», навчально-методичного посібника «Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії» (2004; 2006; 3-е вид. – 2008 отримало гриф МОН; вид. рос. мовою «ИсточниковедениеисторииУкраины: вопросытеории, методики, истории» 2012); бібліографічного довідника «Історики Харківського університету:
біобліогр. довідник (1805–2013 рр.)» (у співавторстві); різних методичних матеріалів з історії
України, джерелознавства, історіографії. Вона брала участь у підготовці до друку другого та
п’ятого томів «Вибраних праць» Д. І. Багалія.
Саме курси з історіографії та джерелознавства допомагають майбутнім науковцям більш фахово писати дисертації, особливо перший розділ. Тому Олену Миколаївну можна часто побачити за консультуванням магістрів та аспірантів. Під її керівництвом захищена дисертація
В. В. Жигла «ДокументидержавнихархівівУкраїни з історіїокупаційного режиму у
зонівійськовогоуправління» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України.Вона веде історіографічний гурток для студентів історичного факультету. Олена
Миколаївна бере активну участь у популяризації історичних знань. О. М. Богдашина нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2013).
Вельмишановна Олено Миколаївно! Свій ювілей Ви зустрічаєте шанованим викладачем та
науковцем. Колектив факультету цінує Вас як відкриту, чесну, вимогливу, у першу чергу, до
себе, і, водночас, доброзичливу людину. Колеги та учні поважають Вас за палку відданість
історичній науці, постійну готовність допомогти своїми фаховими порадами. Ви – яскравий
приклад цілеспрямованої та талановитої Людини, яка своєю невтомною працею створила себе як науковця. Ви є автором численних наукових та навчально-методичнихпраць. У Вас
можна повчитися не лише науковому викладу думок, творчому пошуку, а й життєвому
оптимізму, умінню поважати іншу точку зору, радіти успіхам у роботі своїх колег, їх науковим здобуткам. Усім, хто спілкується з Вами, добре відомі такі риси Вашого характеру, як
глибока порядність, людяність, щире ставлення до людей,
справедливість. Усе це
характеризує Вас як авторитетну і поважну особистість.
Колектив кафедри історії України сердечно вітає Вас з 50-річним ювілеєм! У цей урочистий
день бажаємо Вам міцного здоров`я, активного, плідного і радісного довголіття, благополуччя, удачі, щастя і нових наукових звершень! Дякуємо за Вашу багаторічну невтомну
педагогічну та наукову працю!
Завідувач кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди доц. О. С. Гончарова
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Список основних наукових праць професора О. М. Богдашиної з теорії та
історії історіографії, джерелознавства та інших спеціальних галузей
історичних знань2
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