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П Р Е С  -  Р Е Л І З 

 
 

5 грудня 2015 року в 13-00 у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  відбудеться лекція "Греки 
в історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна". 

Лекція проводиться у рамках культурного проекту "Афінські вечори", що 
реалізується у ХНУ імені В.Н. Каразіна і  Харківському  міському  товаристві греків 
 "Геліос". 

Лектор - професор університету Сергій Михайлович Куделко, директор Центру 
краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька. 
 У лекції буде висвітлена історія появи греків на території Слобожанщини, а також 
піде мова про осіб грецького походження, що становлять славу одного з престижних 
навчальних закладів України, про  таких,  як: 
- Василь Назарович Каразін - реформатор, учений, відомий суспільно-політичний діяч, 
видатний просвітитель, ініціатор створення міністерства народної просвіти, засновник 
першого українського світського вищого навчального закладу - Харківського 
університету, а також  першої в Україні школи для дітей кріпаків; 
- Михайло Трофимович Каченовський (Качіоні) - історик, перекладач, літературний 
критик, видавець "Вісника Європи"; 
- Дмитро Іванович Каченовський (також з роду Качіоні) - чудовий учений зі світовим 
ім'ям, один з кращих професорів Харківського імператорського університету. 
 

У своїй лекції С. М. Куделко планує торкнутися діяльності ряду вчених,  що також 
мають грецькі корені, чия біографія пов'язана з Харковом:   
            - Вернадського Володимира Івановича - одного із засновників Української Академії 
Наук, її першого Президента, українського філософа, мислителя, засновника геохімії, 
біогеохімії,  радіогеології; 

- Гаргали Олександри Костянтинівни   (Кассандра Костан) - першої румейскої 
жінки-вченого, що займалася фольклором, питаннями рідної літератури, мовознавством, 
народною  медициною.  

 
Вхід на лекцію - вільний. 

 
Додаткова інформація за телефонами: 
65-83-75, 067-246-41-42, 066-735-83-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Харьковский национальный университет имени.В.Н.Каразина 

 
Центр краеведения имени академика П.Т.Тронько 

 
Харьковское городское общество греков «Гелиос» 

                
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

к лекции «Греки в истории Харьковского национального университета 
имени В.Н.Каразина». 

               
                   5 декабря 2015 года в 13-00 в конференц-зале Центральной научной 
библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина        
(площадь Свободы, 4, ЦНБ, 9-й этаж) состоится лекция «Греки в истории 
Харьковского национального университета  имени В.Н.Каразина». 
                Лекция проводится в рамках культурного проекта «Афинские вечера», 
реализуемого Харьковским национальным университетом имени В.Н.Каразина и  
Харьковским  городским  обществом греков «Гелиос». 
               Лектор – профессор университета Сергей Михайлович Куделко,          
директор Центра краеведения имени академика П.Т.Тронько. 
                В лекции будет освещена история появления греков на территории 
Слобожанщины, а также пойдет речь о лицах греческого происхождения, составляющих 
славу одного из самых престижных учебных заведений Украины, о  таких,  как: 
              - Василий Назарович Каразин – реформатор, ученый, известный общественно-
политический деятель, выдающийся просветитель, инициатор создания министерства 
народного просвещения, основатель первого украинского светского высшего учебного 
заведения - Харьковского университета, а также  первой в Украине школы для детей 
крепостных; 
               - Михаил Трофимович Каченовский (Качиони) – историк, переводчик, 
литературный критик, издатель «Вестника Европы»; 
               - Дмитрий Иванович Каченовский (также из рода Качиони) – замечательный 
ученый с мировым именем, один из лучших профессоров Харьковского императорского 
университета. 
 
                В своей лекции С. М Куделко предполагает коснуться деятельности ряда 
ученых,  также имеющих греческие корни, чья биография связана с Харьковом:   
                - Вернадского Владимира Ивановича – одного из основателей Украинской 
Академии Наук, ее первого Президента, украинского философа, мыслителя, основателя 
геохимии, биогеохимии,  радиогеологии; 
                 - Гаргалы Александры Константиновны  (Кассандра Костан) – первой 
румейской женщины-ученого, занимавшейся фольклором, вопросами родной литературы, 
языковедением, народной  медициной и другими.  
 
                  Вход на лекцию – свободный. Дополнительная информация по телефонам: 
65-83-75, 067-246-41-42, 066-735-83-45.         
 
                
                  


