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Основні дати життя:

❖ Владислав Петрович Бузескул народився 8 березня 1858 року у селі Попівка, Ізюмського повіту

Харківської губернії.

❖ У 1868 р. закінчив 2-у гімназію м. Харкова із золотою медаллю.

❖ У 1876 р. вступив до Харківського університету на історико-філологічний факультет.

❖ У 1879 р. за студентську наукову роботу, присвячену Мстиславу, князю Торопецькому, В. П. Бузескул

був удостоєний золотої медалі. Робота була опублікована у Журналі Міністерства народної освіти.

❖ Після закінчення університету у 1880 р., він був залишений для «приготування до професорського

звання». Одночасно з підготовкою до магістерських іспитів додатково працював у приватних гімназіях

міста.

❖ У 1885 року, після здачі магістерських іспитів і двох пробних лекцій він став приват-доцентом, а з

1885/1886 навчального року почав свою викладацьку діяльність у Харківському університеті на

історико-філологічному факультеті.



❖ У жовтні 1889 р. захистив магістерську дисертацію під назвою

«Перикл. Историко-критический этюд» і в квітні 1890 року став

екстраординарним професором кафедри загальної історії, а ще

через п'ять років, після захисту докторської дисертації, стає

ординарним професором цієї кафедри.



❖ У 1895 захистив докторську дисертацію «Афинская полития

Аристотеля как исторический источник для истории

государственного строя Афин до конца V века».



❖ Весь шлях до науки, від студента до професора, В. П. Бузескул пройшов у Харківському університеті, без

традиційного закордонного відрядження в ході підготовки до професорського звання. Всі свої праці написав

у Харкові, за допомогою своєї і університетської бібліотеки. Постійний інтерес до історії Харківського

університету, шанобливе ставлення до своїх колег і студентів свідчать про те, що він був великим патріотом

alma mater. Мабуть, саме цим пояснюється відмова В. П. Бузескула у 1911 р. працювати на кафедрі у

Московському університеті, куди його запрошували.

❖ Після закриття у 1920 р. Харківського університету, викладав на Тимчасових вищих педагогічних курсах,

потім в Академії теоретичних знань та у Харківському інституті народної освіти (ХІНО) до 1924 р.

❖ З 1921 р. - керівник науково-дослідної кафедри всесвітньої історії (пізніше кафедра європейської культури)

при ХІНО.

❖ У 1921–1922 рр. був головою Наукового товариства при ХІНО.

❖ За наукові досягнення з історії стародавнього світу В. П. Бузескул у 1922 було обрано академіком АН СРСР, а

у 1925 – академіком АН УРСР.

❖ У 1926 р. був обраний Почесним головою історико-етнологічного відділу Всеукраїнської наукової асоціації

сходознавців, яка була утворена в Харкові.

❖ Помер 1 червня 1931 року у Харкові.



Одним з великих досліджень В.П. Бузескула “История Афинской 
демократии” (1909), виникло з курсу лекцій, прочитаного студентам 
Харківського університету.



В. П. Бузескул своєю головною працею вважав «Введение в

историю Греции» (1903), яка кілька разів перевидавалася.

За словами академіка С. А. Жебелева, за широтою

поставленого завдання ця праця не має собі рівних у

зарубіжній літературі.



Викликають інтерес наукові праці В.П. Бузескула “Исторические этюды” (1911) та “Античность и 
современность” (1913)



У "Вестнике ХИФО" за 1912 рік була опублікована

стаття “Тридцатилетие учебно-педагогической

деятельности В.П. Бузескула”, а у 1914 році

вийшов у світ “Сборник статей Владислава

Петровича Бузескула”, який присвячений

тридцятиріччю його науково-педагогічної

діяльності.



У 1918 і 1919 рр. опубліковані дві наукові роботи “Древняя цивилизация в Европе”  та 
“Школьное дело у древних греков по новым данным”.



Незадовго до своєї смерті В.П. Бузескул підготував свою головну історіографічну
працю “Всеобщая история и её представители в России в ХІХ и начале ХХ века” (1929
І-й том, 1931 ІІ-й том).



З повною бібліографією робіт В.П.
Бузескула можна ознайомитися у
книзі В.І. Кадєєва “Владислав
Петрович Бузескул. К 150-летию со
дня рождения”. - Х., 2008

Про життя і творчість великого вченого можна
дізнатися з монографії Л.В. Матвєєвої
“Владислав Бузескул - историк своего времени”.
- К., 2008
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