
НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАТЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КИІВІ.

„Науково-дослідну Катедру історії України в Київі“ засновано на 
пропозицію акад. Михайла Грушевського постановою президії Відділу Про
фесійної Освіти Народнього Комісаріяту Освіти 31 березня 1924 р. При тім 
того-ж акад. М. Грушевського призначено керівничим Катедри і доручено йому 
подати ближчий план і склад Катедри на затвердження.

Ся організація Катедри була ним розроблена протягом квітня і травня
1924 р. Від 1 червня Катедра фактично розпочала зайняття відповідно до 
сього плану; першим організаційним ділом її  було вироблення для аспірантів 
і кандидатів списку загальної наукової літератури, обов’язкової і рекомендо
ваної (в частині обов’язкової марксистської літератури доповненого потім 
згідно з директивами УкрНауки).

Постановою 15 жовтня 1924 р. президія відділу ПрофОсвіти затвер
дила організацію Катедри і склад її, та звязала ї ї  організаційно не з кот
рою небудь вищою школою, а з Українською Академією Наук з огляду що 
катедра добирає аспірантів з ріжних вищих шкіл і ріжні вищі школи має 
обслуговувати.

З  того часу „Науково-дослідча Катедра Історії України при УАН“ 
працює згідно з загальним положенням про Науково-дослідчі Катедри 
(затвердженим Нар. Ком. Ос. 9. II. 1925), у внутрішнім розпорядку Катедри 
доповненим інструкцією виробленою Катедрою в р. 1926. План занять Ка
тедри вироблений нею в червні 1925 р. був ухвалений 13. VII. 1925 Прези
дією Укр. Науки (скорочена назва Управління Науковими Установами Укра
їни— новозформованого органа, що перейняв від Відділу ГІроф. Освіти за
відування вищими науковими установами). Потім до нього прилучилась іще 
додаткова ухвала тої*ж Президії 3. X. 925 про заснування при Катедрі Кабі
нету Примітивної Культури (про се нижче).

Своїм найближчим організаційним завданням Катедра ставить своє пе
ретворення в Історичний Інститут, а Кабінета Примітивної Культури теж 
в відповідний Науковий Інститут — що принципіяльно і внесено в п’ятилітній 
план Укр. Науки, вироблений і ухвалений в червні 1926 р. Тимчасова орга
нізація їх орієнтується на сю ціль.

Тимчасом згідно з названим положенням, постановами та інструкціями 
Катедра працює як науково-дослідча і науково-виховуюча установа, що має 
на меті: а) вести науково-дослідчу працю над історією України в звязку 
з загальною історією культури і соціяльного розвитку, б) підготовувати на
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укових дослідників в сій спеціяльності, в) готовити викладачів для вищих: 
наукових установ в тій-же спеціяльності.

Катедра поділяється тепер на 3 секції: а) методології й соціологічного 
обґрунтування історії, б) історії економічної, соціяльної й політичної, в) істо
рії культури. При першій секції організується тепер підсекція джерелознав
ства та помічних історичних наук. При третій секції, що поділяється на під
секції історії матеріяльної культури й історії інтелектуальної культури, при 
сій підсекції інтел. культури існує тепер „Кабінет примітивної культури та 
ї ї  пережитків в побуті й фольклорі України“. З моментом його перетворення 
в інститут на місце секції історії культури має розгорнутися в самостійну 
(третю) секцію згадана підсекція джерелознавства й політичних наук.

Секції Катедри означають собою головні угрупування дисцйплін. Аспірант 
не звязаний виключно з котрою небудь секцією, може працювати в двох 
секціях одночасно, може віддаватись під керівництво кого-небудь з керівни
ків або дійсних членів Катедри, маючи на увазі спільність своєї теми з сфе
рою його персональних наукових інтересів. Але в кожній секції, себ-то групі 
дисциплін, аспірант повинен виявити своє обзнайомлення, чи то головною, чи 
побічною (учбовою) працею — як пояснено нижче.

Катедра складається з голови Катедри, з керівників секцій, з дійсних 
членів Катедри, з наукових співробітників, з аспірантів Катедри, з кандидатів 
на аспірантів і з осіб допущених до занять в Катедрі. Голова Катедри разом 

' з  керівниками секцій і дійсними членами становлять Бюро, або „керуючий 
осередок Катедри“; в засіданнях його бере участь також секретар вибраний 
Пленумом Катедри.

В засіданнях бюро, присвячених науково-дослідчим справам беруть участь 
наукові співробітники, а також в міру потреби й старші аспіранти (третього 
року). В сім розширенім вигляді бюро становить „Наукову Колегію Катедри“.

В пленарних засіданнях Катедри беруть участь також ї ї  аспіранти.
Своїм ближчим д о с л і д ч и м  завданням в біжучих роках Катедра ста

вить: дослідження соціяльно-економічних і звязаних з ними культурних і по
літичних процесів на Україні на протязі останніх трьох століть (1625—1925). 
Колективна дослідницька робота ведеться над такими проблемами:

Соціяльно-економічні й політичні відносини першого століття після спо
лучення України з Московською державою.

Соціяльно-економічні відносини Лівобережжя в другій пол. XVIII в. (в 
основу кладеться Рум’янцівський опис Гетьманщини).

Економіка Правобережжя в 2-ій пол. XVIII і першій пол. XIX в.
Аграрні відносини на Україні і селянський економічний побут перед ре

формою 1861 р. і після неї.
Згідно з директивою даною Катедрі при ї ї  організації УкрНа- 

укою (з дня 14. II. 925) головна увага в заняттях Катедри звертається на 
історію останніх століть („епоху капіталізму і імперіялізму“). Визначні колек
тивні праці переведено: 1) в вибірці архівного матеріялу для історії економіч
них, соціяльних і політичних відносин другої пол. XVII віку, 2) в обсліду
ванню статистики й економіки Лівобережжя в середині і другій половині
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XVIII в. (в звязку з Рум’янцівським описом), 3) в дослідженню української 
історіографії XIX в.

Важно зазначити, що праці Катедри над історією аграрних відносин на 
Україні звернули на себе увагу Міжнароднього Аграрного Інституту при Се
лянському Інтернаціоналі: ознайомившися з працями Істор. Секції Академії в сій 
сфері він звернувся до неї з проханням висилати в міру виходу праці 
аспірантів Катедри. присвячені аграрним відносинам XVIII—XIX віку.

(Про обслідування соціяльних та культурних пережитків мова далі при 
Кабінеті Примітивної Культури).

Періодично дослідчий план переглядається Науковою Колегією Катедри, 
такий перегляд відбувається саме тепер, в березні 1927 року.

Індивідуальні заняття членів Катедри в вище вказаній сфері були такі:
Акад. М. С. Грушевського: Політичні й культурні течії XVII в. і українська 

література того-ж часу. Громадські течії й українська історіографія другої 
половини XIX в.

Проф. О. С. Грушевського: Старшинське господарство Гетьманщини 
XVII—XVIII ст.

Проф. О. Ю. Гермайзе: Соціяльно-економічні відносини Наддніпрянщини 
XVIII в. Гайдамаччина. Революційний рух XIX—XX вв.

Чл.-коресп. Акад. Н. В. І Щербини: Історія Київа в XVII—XIX.
Проф. В. Є. Данилейича: Рання металічна техніка на Україні. Організа

ція Слобідської України в XVII—XVIII в.
Проф. П. В. Клименка: Статистичний метод в історіографії. Міста і цехи 

на Україні в XVI—XIX вв. з економічного й культурного погляду. Розвиток 
цукрової промисловости на Україні.

Співр. О. І. Барановича: Магнатське господарство на Волині XVII—XVIII.
Співр. 1) М. М. Ткаченка: Процес утворення кріпацтва на Лівобережжі 

в XVII—XVIII ст.
Старш. аспіранта С. В. Глушка: Селянські рухи на Чернігівщині на 

поч. XX ст.
Старш. аспір. В. А. Ігнатієнка: Українська преса 1812—1914.
Стар, аспір. С. В. Шамрая: Лівобічні міста за Рум’янцівським описом. 

Київська козаччина 1855 р.
В своїй н а у к о в о - п е д а г о г і ч н і й  д і я л ь н о с т і  Катедра перевела в 

1925—1926 р. визначну організаційну роботу, яка забрала дуже багато часу у ї ї  ко
лективу, за те дала в результаті детальну інструкцію ї ї  роботи (що має послужити 
підставою для будучого статуту, коли прийде час перетворюватися в Нау
ковий Інститут), і в звязку з тим, паралельно з дискусією над сею інструк
цією, переведено значно читкішу ніж доти організацію й у вязку науково-пе
дагогічної праці, зокрема — звязку аспірантів з своїми керівниками, кон
тролю керуючого осередку над заняттями аспірантів і участи цілого колективу 
в роботі своїх членів. Заразом вияснялося, чого в сім напрямі належить до
ходити в будучині, щоб аспірант на протязі своєї аспірантури взяв як-най
більше від своїх керівників і цілого колективу Катедри.

*) В стадії промоції, як нижче.



—  VI —

Згідно з сею інструкцією Катедра добирає аспірантів з вихованців „се
мінарів підвищеного типу" вищих шкіл, а також з людей які заявили свок> 
здібність в науковій роботі. Перед тим ніж прийняти такого кандидата в аспі
ранти, Катедра мусить певно переконатися, що він може бути придатний для 
одного з двох завдань: або як учений-дослідник або як викладач вищої школи. 
Тому перед приняттям такий кандидат звичайно бере рік або й більше участь 
у  заняттях катедри як кандидат або допущений до занять катедри сторонній 
слухач, під керівництвом одного з керівників секцій, дійсних членів, або спів
робітників катедри; йому дається кандидатська тема праці—коли з дотепе
рішніх праць його ні одна не вдоволяє керуючий осередок катедри; робиться 
провірка з його очитання в літературі і здібности до наукового мислення. 
Коли по сім керуючий осередок катедри признає кандидата надійним для 
одного з двох вищезазначених завдань катедри, подає його на затвердження 
Укр. Науки.

Нормальний аспірантський стаж трьохрічний. На перших двох роках 
аспірант має головно засвоїти собі потрібну літературу, і здобути загальну 
наукову підготовку. Спис обов’язкової й рекомендованої літератури, яку аспі
рант має опанувати протягом аспірантського курсу, був вироблений керуючим 
осередком Катедри в самих початках організації і потім доповнявся відповідно 
вказівкам Укрнауки. Крім того аспірант має виказатися знанням двох сві
тових мов (німецької, французької або англійської), принаймні настільки, щоб 
свобідно читати і докладно розуміти наукову книгу, та засвоїти собі знання 
латини і польської мови настільки, наскільки се потрібно для користання 
з актового матеріялу; з сих мотивів р е к о м е н д у є т ь с я  (необов’язково) 
знання також таких мов як грецька, єврейська, турецька, румунська й угорська.

Загальна наукова підготовка дається аспірантові керівництвом наукового 
керівника, котрого собі аспірант вибирає з-поміж керівників секцій або дійсних 
членів Катедри, та участю аспіранта в колективній роботі Катедри. Ся робота 
Катедри виявляється в курсах, що читаються керівниками і дійсними членами 
Катедри; в семінарах для аспірантів, що провадяться ними-ж; в колективних 
обговореннях і оцінках наукових доповідей аспірантів і членів Катедри; в ко
лективній провірці засвоєння аспірантами літератури.

Так протягом цих років в катедрі читались курси: з сучасної соціології, 
спеціяльно—дослідження примітивного мишлення та його еволюції (М. Грушев- 
ський); соціологічного обґрунтування історії (О. Гермайзе), методології історії 
(П. Клименко); джерелознавство (О. Грушевський); геологічний вступ до археології 
України (ак. П. Тутковський); археологія України (В. Данилевич); соціяльні 
й культурні течії на Україні (М. Грушевський).

Семінарійні заняття велись такі: марксизм і ленінізм (О. Гермайзе); 
архівознавство (П. Клименко); матеріяльна культура і техніка передісторичної 
й історичної доби (В. Данилевич); історія Київа (В. Щербина).

Колективні провірки, в порядку дискусійнім, були переведені: в квітні 
1926 р. для аспірантів 1924 р. з цілої програми лектури. В грудні 1926 р. 
з методології історії для аспірантів 1924 і 1925 p.p. На квітень 1927 р. при
значено провірку з старої й середньої історії України та історії XVII і XVIII б .
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На літо і осінь'—провірку з історії XIX і поч. XX в. та з марксо-ленін- 
ської літератури.

Для обговорювання наукових праць аспірантів і кандидатів катедра ре
гулярно що два тижні в певний означений день збирається в повнім складі, 
в присутності кандидатів і допущених до занять осіб. Поставлена на порядок 
дня праця наперед розглядається керівником аспіранта чи кандидата, і потім 
ставиться на обговорення; короткі тези автора виставляються наперед. По 
зачитанню праці, що має тривати не довше півтори години, дає ї ї  оцінку 
керівник, а потім забирають голос обов’язково всі члени катедри і аспіранти; 
доповідач має останнє слово, потім голова катедри робить підсумок. З а пра
вило вважається, що аспірант підчас свого перебування в Катедрі повинен 
не менше як два рази виступити з доповіддю в пленумі, і друга з них рішає 
про закінчення його аспірантської праці.

В середині або під кінець свого другого аспірантського року аспірант 
в порозумінню з своїм керівничим вибирає тему своєї аспірантської праці, 
котрій віддає третій рік свого аспірантського стажу. Крім того з двох инших 
груп дисциплін, представлених секціями катедри, він повинен зробити учбові 
роботи: коли головну (промоційну) свою працю він узяв, скажім, з круга 
економічної, соціяльної і політичної історії, то повинен зробити менші „учбові“ 
праці — одну з сфери методології або соціології, другу — з сфери історії 
культури. Для зрівноваження надмірно узької спеціялізації, що часом вияв
ляють аспіранти, кладучи в основу праці який-небудь невеличкий невиданий 
матеріял і студіюючи тільки ближче з ним звязані спеціяльні питання аспірантам 
рекомендується оброблення, в формі популярної доповіди, якого-небудь питання 
ширшого громадського інтересу з історії останнього століття.

Крім сього вимагається для закінчення аспірантури відбуття певної пе
дагогічної і громадської роботи.

Аспіранти, які відповідно опанували літературу і мови, зробили відповідні 
праці, виказалися достатною педагогічною і громадською роботою, дістають 
по скінченню аспірантського стажа довідку про відповідне підготовлення для 
навчання в вищих наукових установах. Ті-ж які своєю працею і участю в ди
скусіях виявили хист науково-дослідчий, так що можна від них сподіватися 
дійсно наукової самостійно-дослідчої праці, по виявленню всіх вищевказаних 
передумов допускаються до прилюдного захисту своєї наукової роботи, і коли 
потверджують ним відповідні методологічно-дослідчий, не тільки аналітичний, 
але й синтетичний хист, потрібну широту наукового погляду й самостійність 
історичного суду, переводяться до категорії наукових співробітників катедри, 
за затвердженням їх в цим званню Укрнаукою.

Досі, з огляду на добру підготовку переведено ще перед скінченням 
третього року аспірантського стажу, до категорії наукових співробітників 
Ол. І. Барановича; після перевірки в літературі й мовах, в громадській і педа
гогічній праці та обговоренню в пленумі катедри його праці: „Нариси магнат
ського господарства на півдні Волини у XVIII в.“, ухвалено ї ї  допустити до 
прилюдної оборони, що й відбулася вповні успішно, в присутності членів 
Укр. Академії дня 24 жовтня 1926 р.
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На черзі таке-ж промоційне прилюдне засідання для оборони праці 
Мик. М. Ткаченка.

Крім прилюдних промоційних засідань катедра два-три рази до року 
відбуває свої прилюдні наукові збори, спільно з Історичною Секцією Україн
ської Академії Наук, з котрою вона звязана. Протягом сих трьох літ було 
таких засідань вісім; одно з них було присвячене революції 1905 року, одно 
століттю декабрського, вірніш січневого повстання 1826 p., инші ювілеям 
Костомарова, Драгоманова, Франка й Куліша; на черзі засідання присвячене 
Лазаревському. В засіданнях цих брали участь члени і аспіранти катедри 
своїми доповідями. З  ближчою участю катедри відсвятковано також, в грудні
1926 р. п’ядесятиліття наукової праці дійсного члена катедри В. І. Щербини; 
в прилюднім засіданні крім голови катедри три аспіранти зачитали доповіді 
присвячені науковій діяльності ювілянта; сі доповіді разом з працями В. І. Щер
бини надруковані в збірнику: „Нові студії з історії Київа Вол. Ів. Щербини, 
видала Українська Академія Наук в пошану п’ядесятиліття його літературно- 
наукової діяльности“.
/ Персональний склад катедри на місяць березень 1927 року:

Академик Г р у ш е в с ь к и й ,  Михайло Сергієвич,—голова катедри і ке- 
рівничий культурно-історичної секції.

Проф. Г р у ш е в с ь к и й ,  Олександер Сергієвич, — керівничий секції еко
номічної, соціяльної й політичної історії.

Проф. Г е р м а й з е ,  Осип Юрович, керівничий секції методології й со
ціологічного обґрунтування історії.

Член-коресп. Укр. Акад. Наук Ще р б и н а ,  Володимир Іванович, дійсний 
член катедри, керує заняттями над історією Київа.

Проф. Д а н и л е в и ч ,  Василь Єфимович, дійсний член катедри, керує 
підсекцією історії матеріяльної культури.

Проф. К л и м е н к о ,  Пилип Василевич, дійсний член катедри, керує під
секцією джерелознавства й помічних історичних наук.

Шт. науковий співробітник Укр. Акад. Наук Б а р а н о в и ч ,  Олексій 
Іванович, науковий співробітник катедри.

Шт. наук, співр. Укр. Акад. Наук Т к а ч е н к о ,  Микола Михайлович, 
в стадії промоції на наукового співробітника катедри.

Аспіранти катедри, затверджені в жовтні 1924 року:
Г л у шк о ,  Сильвестр Василевич.
І г н а т і є н к о ,  Варфоломей Адріянович.
Ш ам рай,  Сергій Вікторович.
Аспіранти катедри, затверджені в вересні 1925 p.:
Ан т и п о в и ч ,  Костянтин Єрофеєвич.
К а м і н с ь к и й ,  Василь Якович.
К а р а ч к і в с ь к и й ,  Михайло Федорович.
К р а в ч е н к о ,  Іван Іванович.
Ок и н ш е в и ч ,  Лев Олександрович.
С т е п а н и ш и н а ,  Оксана Михайлівна.
Аспіранти катедри затверджені в-осени 1926 p.:
Г л я д к і в с ь к и й ,  Павло Семенович.
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Є в ф и м о в с ь к и й ,  Володимир Степанович.
К и я н и ц я, Петро Антонович.
К р а в ц о в ,  Дмитро Євсієвич.
Н е ч и п о р е н к о ,  Прокіп Іванович.
Юр к е в и ч ,  Віктор Дмитрович.
Аспірант ухвалений катедрою, але ще не затверджений Укрголовнаукою:
Ма н д з юк ,  Іван Данилович.
Участь у заняттях катедри беруть:
Д е н и с е н к о ,  Василь Семенович.
К о с т а щ у к ,  Василь Миколаєвич.
О т а м а н о в с ь к и й ,  Валентин Дмитрович.
П а в л и к ,  Осип Яковлевич.
Секретарські обов’язки виконує Г л у ш к о С. В.
К а б і н е т  п р и м і т и в н о ї  к у л ь т у р и  т а  ї ї  п е р е ж и т к і в  у п о б у т і  

й ф о л ь к л о р і  У к р а ї н и ,  при підсекції історії інтелектуальної культури, 
організувався на підставі ухвали президії Укрнауки дня 3/х 1925 p., з метою 
дослідження примітивної культури, освітлення сим дослідженням пережитків 
українського соціяльного побуту, обрядовости і фольклору та обслідування 
з сього становища найбільш законсервованих частин української території. 
Свою роботу він розпочав у жовтні того-ж року, і провадив ї ї  в тіснім 
контакті з Культурно-історичною комісією Укр. Академії Наук, бо не мав 
ще ні власного штату посад, ні бібліотеки, ні помешкання. Що місяця 
(а часом і частіш) відбуває він спільно з згаданою комісією свої наукові за
сідання, обговорюючи праці своїх членів і співробітників, виробляючи плани 
й анкети для обслідування побуту і фольклору і підготовляючи матеріял для 
свого видавництва, яке почало виходити з 1926 p., під назвою: „Первісне 
громадянство та його пережитки на Україні. Примітивна культура та ї ї  пе
режитки на Україні, соціяльна преісторія, народня творчість в соціологіч
ному освітленню“, за редакцією К. М. Грушевської, керівничої занять кабі- 
нета, секретаря Культ, іст. комісії. В липні 1926 р. вийшла перша книжка як 
вип. 1-й і 2-й річника 1926, 160 стор. дуже густого друку (751 тис. авт. знаків). 
В квітні 1927 р. має вийти друга книжка як випуск третій річника 1926, 
коло 10 арк. друку. Анкети до збирання матеріялу, з інформаційними вступ
ними статтями були вироблені такі:

Постриження й инші обряди відправлювані над дітьми й підлітками 
(М. С. Грушевський). Парубоцька й дівоцька громада (Ф. Я. Савченко). Зви
чаї при виїзді в дорогу (К. М. Грушевська). Звичаї звязані з закладинами бу
дівлі (Л. П. Шевченко). Скотарство в світогляді й обряді укр. людности ріжних 
господарських зон (велика колективна робота К. М. Грушевської, Л. П. Шевченко 
і T. М. Гавриленка). Останки істор. пісень на Запоріжжю (В. С. Денисенко).

Екскурсій за інструкціями кабінету і культ.-іст. ком. було зроблено 15: 
Л. П. Шевченко відбула вісім екскурсій в ріжні райони Полісся і одну на Полтав
щину, М. А. Жуківська дві на Волинь, Т. М. Гавриленко дві екскурсії на Херсон
щину і одну в околиці Ніженя спільно з Е. С. Смолинською, В. С. Денисенко дві 
на Херсонщину, В. К. Стеценко одну на Прип’ятське Полісся. Екскурсії сі 
дали незвичайно цінний і оригінальний, часами навіть сенсаційний матеріял.
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З а посередництвом друкованих анкет і листових інструкцій кабінет спільно 
з Культ.-істор. комісією і Комісією історичної пісенности підтримує ширші 
зносини з збирачами і дослідниками народнього побуту ріжних районів України, 
як в межах УСРР, так і за кордонами її, стоїть в звязках з чужоземними 
аналогічними установами і т. д.

Взагалі робота розвинена Кабінетом протягом 16 місяців його існування 
дуже велика — не вважаючи на незвичайно несприятливі обставини. Хоча його 
засновано було власне з тим, щоб під формою такої установи розвинути більш 
інтенсивну роботу, — і при заснуванню обіцяно оплату семи співробітникам 
кабінету, в УСРР і за кордоном (в тім числі для пок. акад. Гнатюка), та значні 
операційні кошти, екскурсійні й дослідчі, і сі обіцянки не раз потверджувалися, 
—в дійсності Кабінет до січня 1927 р. не мав ніякої штатної посади, і опера
ційні кошти його, одержані в-осени 1926 p., виявилися в цифрі 60 карб* Через 
те Кабінет і його співробітники працювали безплатно, користуючись фактично 
засобами ріжних комісій Академії (теж незвичайно убогими) або иншими випад
ковими ресурсами. Ясне діло, що відповідно розгорнутися в таких умовах ро
бота Кабінету не могла, і тому невідкладною справою являється перетворення 
кабінету на і н с т и т у т ,  вставлене в план УкрНауки 1926 року, та надання 
йому хоч невеликих, але певних штатів з перспективою ступневого розгортання.

Персональний склад Кабінету в 1926/27 році:
Г р у ш е в с ь к а ,  Катерина Михайлівна, керівнича над заняттями Кабінету, 

штат. наук, співроб. Культурно-історичної комісії УАН.
С а в ч е н к о ,  Федір Якович, дійсний член Кабінету, керівничйй над за

няттями комісій Західньої України і Заходознавства та Америкознавства УАН.
Ш е в ч е н к о ,  Людмила Прокопівна, співробітниця-дослідниця, штат, 

наук, співробітн. комісії Лівобережної України УАН.
Ж у к і в с ь к  а, Марія Аркадієвна, секретар і архіварій (систематизатор 

матеріялу), нештатний бібліотекар катедри іст. укр. нар. УАН.
К о н д р а т ь е в а ,  Катерина Борисівна, співробітниця, нешт. пост, співр. 

УАН.
Постійні кореспонденти кабінету:
Г н а т юк ,  Володимир Михайлович, академик (помер 6/х 1926 p.), Львів.
Д мит рук ,  Никанор Костевич, Коростень.
К о п е р ж и н с ь к и й ,  Кость Олександрович, Одеса.
К р а в ч е н к о ,  Василь Григорович, Житомир.
Л у г о в с ь к и й ,  Борис Левович, Чернігів.
М о ч у л ь с ь к и й ,  Михайло Михайлович, Грималів (Галичина).
Щ е п о т ь є в ,  Володимир Олександрович, Полтава.
Постійні консультанти кабінету:
Жи т е ц ь к и й ,  Гнат Павлович.
К в і т к а ,  Климент Василевич.
Ку р и л о ,  Олена Борисівна.
Л я с к о р о н с ь к и й ,  Василь Григорович.
С і ц и н с ь к и й ,  Юхим Осипович.
С т е п о в и ч  Андроник Оникієвич.
Ще р б и н а ,  Володимир Іванович.
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Як аспіранти, кандидати в аспіранти й постійні учасники працюють 
в Кабінеті:

Г а в р и л е н к о ,  Тодір Матвієвич.
Г л я д к і в с ь к и й ,  Павло Семенович.
Д е н и с е н к о ,  Василь Семенович.
С м о л и н с ь к а ,  Євгенія Сергієвна.
С т е ц е н к о ,  Василь Кіндратович.

ПРАЦІ ЧЛЕНІВ, АСПІРАНТІВ І УЧАСНИКІВ ЗАНЯТЬ КАТЕДРИ
В PP. 1924 -6 .

Акад. Грушевський, М. С. надрукував книги: Історія української літера
тури, т. IV: устна творчість пізніх княжих і переходових віків, XIII—XVII, 
Київ, 1925, стор. 689.
З історії релігійної думки на Україні, Львів, 1925 (Український Соціо
логічний Інститут), ст. 160.
Історія української літератури, т. V, випуск І: Культурні й літературні 
течії на Україні в XV — XVI вв. Київ, 1926, стор. 205. 
в друку: теж, т. V випуск II: Перше відродження, 1580 — 1610.
Статті: П’ятдесят літ „Исторических пЪсен Малорусскаго Народа" („Укра
їна“ 1924, кн. I, с. 97 — 109).
Орест Левицький, некролог (там-же, ст. 199 — 202).
В 64 роковини Шевченкові („Україна“ 1925, І, ст. З — 4).
Костомаров і Новітня Україна („Україна“ 1925, III ст. З — 20). 
Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріялу (там-же,
1925, V, ст. 3 — 13).
Влливи чеського національного руху XIV — XV вв. в укр. життю (З а
писки Т-ва ім. Шевченка, т. 138, 1925, ст. 1 — 13).
Порайонне історичне дослідження України і обслідування Київського 
узла („Київ", ст. 1 — 24).
Перспективи і вимоги української науки („Україна" 1926, І, ст. З — 15). 
Місія Драгоманова (там-же 1926, II, с. З — 25).
М. Ф . Біляшівський, некролог (там-же с. 237 — 9).
Ганебній пам’яти (там-же 1926, IV, с. 46 — 51).
Апостолові праці (там-же 1926, VI).
більші рецензії: W. Wundt, Völkerpsychologie (Україна, 1924,1, ст. 179—180). 
L. Niederle, Manuel de l’antiquité slave (там-же, ст. 181 — 4).
M. Сперанскій, Русская народная словесность („Україна" 1924, III, 
ст. 156 — 162).
L. Levy-Brühl, Das Denken der Naturvölker й ин. („Україна" 1924, IV, 
ст. 145 — 153).
А. Кащенко, Оповідання про військо Запорізьке (там-же, ст. 163 — 5).
А. Лященко, Былина о Соловье Будимировиче („Україна" 1925, І, 
ст. 191 — 2).
М. Rostovtzeff, Iranians and Greeks й ин. („Україна" 1925, IV, ст, 151—8). 
The Slavonic Rewiew 1924 р. (там-же, ст. 178 — 9).
J . G. Frazer, Folk-lore in the old Testament (там-же 1925, V, ст. 144—7). 
L. Niederle, Slovanské Starożitnosti (там-же 1925, VI, с. 134 — 8). 
Ювілейний Збірник тов. Шевченка (там-же 1926, IV, ст. 155 — 9). 
Зредагував: „Науковий Збірник" за pp. 1924, 1925 і 1926, Записки Іст. 
Філ. Відділу Академії кн. VI (праці Істор. Секції за р. 1925), „Памятки
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укр. письменства" т. І, Укр. Археографічний Збірник т. І, „Київ та його 
околиця“, „Україна" за pp. 1924, 1925 1926, 13 книг,—де умістив чимало 
заміток і дрібніших рецензій.

Проф* Гру шевський, Ол. Сер. надрукував: 3  промислового життя XVI —
XVII вв. (Наук. Зб. за 1924 р.)
Зміни шкільної системи на Лівобереж. в XVIII в. (Укр. 1924, І, 82—87). 
Некролог Павлуцького (Укр. 1924, І, 205).
Господарство Київ, мітрополії та манастирів в XVI в. (Укр. 1924,
З, 14—22).
З  міського господарства XVI: топниця, воскобійня й восков. комори 
(Зап. І.-Ф. В. У.А.Н, кн. VI).
Універсали та грамоти в земельних справах з 1650 — 60 pp. (Наук. Зб. 
за р. 1925).
Перші гетьманські земельні універсали (Зап. І.-Ф. В. У.А.Н, кн. VII—VIII). 
З  київського ратушного господарства XVI в. („Київ та його околиця"). 
З  побуту старшини XVIII в. (Наук. Зб. за 1926 р. т. XXI).
Луцьке міщанство в XVI (Іст.-Географ. Зб. І).
Гетьманські земельні універсали 1660 — 70 pp. (Іст. Геогр. Зб.).

Проф. Гермайзе 0. Ю. надрукував: „Шевченківська демонстрація в Київі 
р. 1914" („Червоний Шлях", 1924, кн. 3).
„Коліївщина в світлі ново-знайдених матеріялів" („Україна" 1924, ч. 1—2). 
„Противоєнні прокламації часів світової війни" („Україна, 1924, ч. 3). 
„Нові непорозуміння з Шевченком" („Україна", 1925, ч. І).
„Куліш і Костомаров, як члени Кирило-Матодієвського брацтва". (Збір
ник „Шевченко та його доба", K., Д. В. У. 1625).
„Шевченківські нелегальні відозви", K., Д. В. У., 1925.
„Політичне виховання в трудовій школі". („ З  практики трудової школи", 
К. в. II).
„З історії сільського господарства в Лівобережній Україні XVIII („За
писки Іст.-Філ. Відділу У.А.Н. кн. VI, 1925).
„Українські соціялісти та основоположники наукового соціялізму" („Життя 
й революція", 1925, кн. 1 — 2).
„M. І. Костомаров" („Життя й революція", 1925, кн. 5).
„Костомаров в світлі автобіографії" („Україна", 1925, кн. 3). 
„Двадцятип’ятиліття Р. У. П. („Життя й революція", 1925, кн. 3). 
„Історичний огляд становища України на початку XIX ст." (Збірник: 
„20 — 40 — ві pp. в українській літературі", K., Д. В. У).
„1905 рік" („Україна", 1925, кн. 4).
„Декабристи й українство". („Україна", 1025, кн. 6).
„Драгоманов в українській історіографії" („Україна", 1926, кн. 2 — 3). 
„З революційної минувшини Київа — студентська конференція 1911 р." 
(Збірник „Київ та його околиця", K., Д. В. У. 1925).
„Чорна Рада" Куліша (передмова до „Чорної Ради") K., Книгоспілка",
1925.
„Нариси з історії революційного руху на Україні, Т. І. — Революційна 
Українська партія". (РУП), K., Книгоспілка, ст. X 400.
З  минулого „Шевченкового села" („Записки Київського Інститута На- 
родньої освіти", 1926, кн. І).
„Матеріяли до історії українського руху за світової війни" (Український 
Археографічний збірник, т. І).
Крім того багато статтів на наукові теми в періодичних виданнях, ре
цензії на наукові праці і т. ин.

Проф. Данилевич В. Ю., надрукував: Max Vasmer, Osteuropäische Ortsnamen 
(Україна 1924 р., кн, 1—2, с. 184—185).
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Іван Каманін і Олександра Вітвіцька, Водяні знаки на папері укА . 
їнських документів XVI і XVII вв. (1566 — 1651). К. 1923 — Збірник 
Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук, ч. 11 
(там-же, с. 188 — 180).
Dr. Мах Ebert, Südrussland im Alterum (Bücherei der Kultur und Geschichte, 
herausgegeb. von Dr. Seb. Hausmann. Band 12), Kurt Schroeder, Bonn 
und Leipzig, 1921 (Записки Історично-Філологічного Відділу Української 
Академії Наук, 1925 р., кн. V, K. 1925, с 279 — 283).
С. А. Жебелев, Введение в археологию. Части I — И. Птг. 1923 (Червоний 
Шлях. X. 1925 р., № 3, с. 275 — 277).
Археологічна минувшина Київщини, ст. 155, з 5 таблицями малюнків 
та 9 мапами, K., 1925.

Щербина, В. І. надрукував: Два київські генерал-губернатори першої по
ловини XVIII віку, кн. Д. М. Голіцин та M. І. Леонтьев“ (Науковий 
збірник“ за 1924 p.).
Лаврентій чи Діонисій. Чиїм іменням належало-б називати найстаріший 
список літопису („Україна“ 1924, кн. 2 — 3).
Семейкин. М. Ф. Берлинскій и его литературная деятельность („Укра
їна“ 1924 кн., 4 î.
Боротьба Київа за автономію („Київ та його околиця, 1925 р.“). 
Спомини у Київі про рід Іпсіланті („Київ та його околиця“, 1925 p.). 
Іван Михайлович Каманін. Біографія. І. М. Каманін як архівіст („Записки 
Соціяльно-Економічного Відділу У.А.Н.“, т. II — III).
Україна і російський уряд у середині XVIII віку; з приводу новознай- 
деного журнала про перебування в Київі цариці Лизавети в 1744 р. 
(„Записки Історично-Філологічного відділу У.А.Н.“, кн. VI).
Київ в 20-х роках XIX століття („Україна“, 1925, кн. 3).
Проф. Хв. Тітов. Стара вища освіта в Київській Україні XVI—XI в.“ 
(рец. „Україна“, 1926, кн. І).
Участь Київа в законодавчій Комісії 1767 р. („Україна“ 1926, кн. 5). 
Документи до історії Київа 1494 —1835 pp. („Український Археогра
фічний Збірник“, т. І).
Нові студії з історії Київа (видання У.А.Н, 1926 р., ст. 164).

Проф. Клименко, П. В. надрукував: Историко-экономическое изучение свекло
сахарной промышленности в России и на Украине (Вістник цукрової 
промисловости 1924 р.).
Развитие сельского хозяйства в связи с свекло-сахарной промышлен
ностью в России и на Украине (В. Ц. П. 1924 р.).
Київська міська капелла в першій чверті XIX ст. (Музика, 1925). 
Українські ритодруки (Бібліологічні Вісті 1925 p.).
Три відозви 1905 року („Україна“, IV, 1925 p.).
Графіка шрифту в Острозькій біблії (Труди Українського Наукового 
Інституту Книгознавства т. І.).
Місто й територія на Україні за гетьманщини (Записки Української 
Академії Наук І.-Ф. В., кн. VII — VIII).
Український „портрет“ військового отамана Чепіги та козак запорожець 
(3 . У . А. Н.  кн. VII —VIII).
„Способы о болезняхъ (3 . У. А. Н. кн. VII — VIII).
Рецензії в Україні та 3 . У. А. Н.

Гру шевська, К. М. надрукувала книгу: 3  примітивної культури, розвідки 
й доповіді, 1924. Державне Видавництво України. 121/г аркушів. 
Програма для збирання матеріялів, що вияснюють значіння огню в сві
тогляді українського народу. 5 ст.
Програма збирання до українського народнього сонника, 2 стор.
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Статті: Дума про пригоду на морі Поповича. „Первісне Громадянство“ 
вип. І — II 1926, 2 аркуші.
Спроби соціологічного об’яснення казки, там-же 1 аркуш.
Принципи морали в освітленню французької соціологічної школи, („Укра
їна“ кн. 5, 1926. 7г аркуша).
Крім того 12 рецензій та кілька більших і менших заміток в „Україні“ 
і в „Первіснім громадянстві“.
Друкується: Корпус українських Дум, т. І прибл. 15 аркушів, з вступ
ною студією: Історія збирання і видання дум.
Соціологічні підвалини пам’яти, прибл. 12 стор. „Первісне громадянство“ 
вип. III.
Іван Богуславець і Маруся Богуславка (прибл. 7г арк.).

Савченко Ф. Я. надрукував: Бальзак на Україні („Україна“ 1924, 1 — 2). 
Обрядовість найменше культурних („Науковий Збірник“ за 1924 p.). 
Козакофільство Меріме („Україна“ 1925, ч. 5).
Хрестини... О. Марковича („Первісне Громадянство“, 1926, ч. 1 — 2). 
Крім того надрукував декілька рецензій та заміток в „Україні“ та 
„Первісному Громадянстві“.
Друкується: Програма до збирання матеріялів про парубоцькі та дівоцькі 
громади (Перв. Гром., вип. III).
Соціологія в розумінні французької „нової демократії“ (там же). 

Баранович, 0 . І. надрукував: 3  історії заселення півдня Волини (Записки 
У.А.Н. кн. VI).
З  проблем марксівської теорії знання (Життя й Революція 1926 р. 9). 
Нариси магнатського господарства півдня Волини (в цім збірнику). 

Ткаченко, М. М. надрукував: Про київські стародруки XVII та початку XVlII ст. 
(1616 — 1721) („Бібліологічні Вісті“ 1924, ч. 1 — 3, ст. 83 — 93).
Рец. на Н. Мірзи-Авак’янц“ Читанка з історії України“ ч. І в. 1, 
1922— „Україна“ 1924 кн. І.
Наукове розроблення Рум’янцевської ревізії— „Україна“ 1924 кн. З, 
ст. 39 — 52.
Рец. на статті Крип’якевича та Кордуби з історії Хмельниччини „Укра
їна“ 1924, кн. 4.
М. Остер в XVII-XVIII вв. — Зап. Іст.-Філол. Відділу. Укр. Ак. Наукг 
кн. VI (1925), ст. 151 — 207.
Рец. на Е. Загоровського „Очерк истории Северного Причерноморья“ — 
„Україна“, 1925, кн. 3.
Архів Капністів — „Україна“ 1925, кн. 6, ст. 170 — 3.
Утворення Нової Сербії на Запорізьких землях в 1752 р. — „Україна“
1926, ч. 2 — 3, ст. 146 — 159.
Канівська сотня Переяславського полку за Рум’янцівською ревізією 
Зап. Іст.-Філ. Відділу Укр. Акад. Наук, кн. VII — VIII (1926) 242—308). 
Рец. на Л. М. Клейнборта „Николай Иванович Зибер“ (1923). „Україна“).
1926, кн. 5.
Гуманщина в XVI — XVII ст. (Зап. Іст.-Філ. Відділу У. А. Н. кн. XI) 

Глушко, С. В. надрукував: „Куліш про свої зносини з Поляками „Україна“,
1924 р. ч. 3).
„Драгоманів і недільні школи“ („Україна“, 1924 р. ч. 4.).
„Іван Брик. Слов’янський з ’їзд у Празі в 1848 р. і українськаа справа“ 
(рецензія) („Україна“ 1926 р. кн. 3).
„З селянських рухів на Чернігівщині в 1905 р.“ („Україна“, 1925 р. кн. 4). 
„Листування П. О Куліша з А. М. Жемчужніковим 1854 — 1877 р. р.“ 
(„Україна“, 1926 р. кн. 2 — 3).
„Спомини І. В. Антонович про М. П. Драгоманова“ („Україна“, 1026, кн. 4).
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Ігнатібнко, В. А. надрукував: Українська преса 1905 — 1907 pp. („Життя 
й Революція“ К. 1925 р. ч. 11, 34 — 39 стор.).
„Українська преса“ (1816— 1923 pp.) Історично-бібліографічний етюд. 
Київ, 1926 р. 76 — IV ст. ДВУ.
„Українські нелегальні видання pp. 1914 — 1917“ („Бібліографічні Вісті“ 
1926 р. 1. Київ. 65 — 70 стор.).
Менші статті, рецензії друковано в „Пролетарській Правді“, „Громада“ 
(Харків), „Біографічних Вістях“.
Передано до друку ДВУ в 1926 p.: „Матеріяли до історії української 
преси“,, Бібліографія преси українською мовою pp. 1834 — 1923 p.“ (12 арк.). 

Шамрай, С. В. надрукував: Економічний стан козаків Полтавського полку 
в 1767 р. (Науковий збірник за 1924 р. сс. 88 — 160).
Козаки м. Полтави в 1767 р. (Записки Іст.-Філол. Відділу У.А.Н., кн. VI,
1925 р. сс. 91 — 112).
Хвилювання робітників Межигірської фабрики 1857 р. (Червоний Шлях,
1925 р. ч. 9, сс. 93 — 112).
Київський одноденний перепис 2-го березня 1874 р. (Київ та його око
лиці, 1925 p., сс. 351 — 384).
Уривок споминів Ол. Ол. Русова про М. П. Драгоманова. („Україна“,
1926 p., ч. 2 — 3, сс. 97 — 99).
Праці В. І. Щербини з історії Київа (юбілейний Збірник: „Нові студії
В. І. Щербини з історії Київа. 1926 р. сс. XV —XXIII).
Спомини Ол. Ол. Русова (збірник „За сто літ“, 1927 р , с. 236 — 258). 
До історії м. Баришполя у XVIII в. (Історично-Географічний збірник,
1927 р. сс. 92 — 120).
Протипанські рухи в селах Кустовці й Заливанщина в 50-х pp. XIX ст. 
(Записки Іст.-Ф. Від., кн. XI).
Подав до друку (в місяці лютім і березні 1927 p.): Зовнішній вигляд та розта
шування що до земної поверхні курганів землі Деревлян (на 1 арк.). 
Роля духівництва в селянських рухах середини XIX ст. (на 1 арк). 

Антипович К. Є. надрукував: Праці В. І. Щербини з історії Київа (Нові 
студії з іст. Київа, 1926).

Камінськии, В. Я. надрукував: „До історії реформи 1861 року на Поділлі 
(в сім збірнику).

Карачківськии, М. Ф.: Київські цехові архіви; поняття й зміст українського 
цехового архіву (Записки Іст.-Ф. Від., кн. XI).

Кравченко, І. І. подає до друку (в місяці березні 1927 p.): ЯмпіЛьський ключ 
наприкінці XVIII та на поч. XIX ст.

Окиншевич, А. 0. надрукував: Рада старшинська на Гетьманщині („Україна“
1924 р. кн. IV).
Приказ „Малые Россіи“ Московської держави XVII в. (Праці Комісії для 
виучування історії західньо-руського та вкраїнського права в. І). 
Генеральна Старшина на Лівобережній Україні. XVII—XVIII вв. (Ibid., в. II). 
Опріч того кілька рецензій на нову літературу з історії України та 
українського права.

Степааишина, 0. М. готовить до друку: „Реформа 60-х років XIX ст. в ма
єтках графів Браницьких на Київщині. v 

Глядківськии, П. С. надрукував: J. Polivka, „Cicham dovëtinu“ — rusky dech — 
rus. kost. (Україна 1924).
J. Kopernicki, Textes Tsiganes, les contes et poesies („Первісне Грома
дянство“ вип. І — II, 1926).
Тимчасовий висновок досліду над темою „казки про вдячного мерця“ 
(Там-же, 1926).
R. Pettazoni, The chaîne of arrows (там-же кн. III).
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бвфимовськии, В. С. надрукував: „Селянські рухи на Чернігівщині в 1905 р.а 
(„Летопись революции“ X. 1925, ч. 2).
„Гайдамака Семен Тихий перед Генеральним Судом“ („Україна“, ч. 2,1925). 
„Друкарство на Україні“ (часопис „Селянське життя“, Чернігів, 1925 —
ч. 31, популярний нарис).
Подав до друку (в місяці лютім с. p.): Епізод з історії землеволодіння 
за часів Хмельницького.

Кияниця, П. А. надрукував: Замість рецензії — „Життя й революція“, 1925 р. ч. 9. 
Життя й діяльність І. Франка — в збірникові І. Франка, 1926 р.
Н.-Левицький „Бурлачка“, рецензія — „Життя й Революція“ 1926 р. ч. XIL 
Франко „Пісня і Праця“ — „Життя и Революція“ 1926 р. ч. X.
К. А. Вітфогель, Наука буржуазного суспільства — „Життя й Революція“
1925 p., й инші рецензії й замітки.
Друкується: „Позитивні громадські типи у Ів. Левицького“ (розвідка) — 
„Книгоспілка“.

Кравцов, Д. 0 . надрукував: Гетьман Мазепа в українській історіографії (За
писки Іст.-Філ. Відділу, кн. VI).

Нечиноренко, П. І. надрукував: Історія одного вихрещення (розгляд архів
ної справи 1801 року) — в журн. „Україна“, ч. 5.
Умови робітничої праці на батуринських та глухівських „національньїх 
строєніях“ (на підставі архівних матеріялів 1740 — 60 pp.) (Збірник 
Історично-Географічної Комісії).
Фабрики Розумовського на Посейм’ю в 1750—60-х pp. (Записки Іст.-Філ. 
відділу, кн. XI).
З  діяльности генер. військової канцелярії (Україна, 1927 І).
Подав до друку (в місяці лютім): До характеристики податкової політики 
на Україні в часи царювання Єлизавети.

Юркевщч, В. Д. надрукував: Праці Максимовича з історії Старого Київа 
(„Київ“, 1926).
До прикордонних відносин на Україні в XVIII ст. (Записки Іст.-Філ. 
Відд. У.А.Н, кн. VIII, 1926).
Звиногородщина в XVI-XVI в. (Іст.-Географ, зб. У.А.Н.).
Реценція на розв. М. Тишкевича: Воєвода В. Тишкевич (Україна 1924, 
кн. III).

Шевченко, А. П. надрукувала: „Із краєзнавства старої Австрії“ і декілька 
инших заміток в жур. „Україна“ за 1925 р. кн. 1 — 2.
Програма для збирання матеріялів звязаних з повір’ям про хату (з вступ
ною студією) в журн. „Первісне Громадянство“ кн. І, за# 1926 р.
„Гнатюк як учитель молодих етнографів“ (там-же кн. III).
Рецензія статті проф. Моньє про будівельні звичаї у Кабілів в журн. 
„Revue d’ehtnographie“, там-же.

Жуковська, М. А. надрукувала: Кінець української дерев’яної архітектури 
в Східній Словаччині (Україна 1926 і IV); Періодика Угорщини (там-же 
кн. V), та кілька дрібних заміток.

Гавриленко, Т. М. надрукував рецензії: J. Buschan, Illustrierte Völkerkunde 
(Первісне громадянство І).
M. Halbwachs, Origines de la religion (гам-же III).

Денисенко, В. С. надрукував рец. на: A. Fischer, Zwyczaie pogrzebowe ludu 
polskiego (Первісне громадянство I).
P. Bogatyreff, Jeux funeraires de la Russie Subcarpathique (там-же кн. III). 

Костащук, В. М. Парубоцькі громади в с. Тулові на Покуттю (друкується 
в II кн. Записок етнограф, товариства).

Отамановський, В. Д. надрукував: Краєзнавство на Поділлі, його завдання 
і потреби. (Вид. кабінету виуч. Поділля, 1926).
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Бібліографія краю (топобібліографія). (Бібліотечн. Збірник Всенар. Бібл.).
Der gegenwärtige Stand der Gebietserforschung Podoliens (Minerva 1926). 

Смолинська E. C. надрукувала рец. на W. Klinger, Obrzędowość ludowa 
Boż. Narodzenia (Первісне громадянство 1926, III).

В закінчення отсього звідомлення кілька слів що-до історії нинішнього 
збірника.

На початку липня 1926 р. катедра одержала від НарКомОсвіти повідом
лення, з дня 25 червня, що Катедрі асигновано 1000 карб, на видання ї ї  праць; 
сами гроші отримано в вересні, з тим що витрачені вони мали бути до кінця 
бюджетного року, себ-то до 1 жовтня. Се поставило Катедру в доволі трудне 
становище, тим більше що все се припало на вакаційну перерву; розрахунок 
з друкарнею можна було протягти найдалі до 1 грудня. З  початком занять 
Бюро Катедри оповістило аспірантів, щоб вони подали праці, які мають до 
друку. Протягом місяців жовтня, листопада і грудня Бюро одержало три праці, 
які й видрукувало в отсім томі, в тім порядку як їх подано до Бюро:

Промоційна праця О. І. Барановича, зачитана ним в Пленумі Катедри 
21 вересня і подана до друку в жовтні, друкувалася під доглядом керівника 
його занять — О. С. Грушевського.

Кандидатська праця І. Д. Мандзюка, зачитана в Пленумі Катедри 19 жовтня, 
подана до друку в листопаді; друкувалася під доглядом керівника його занять
О. Ю. Гермайзе.

Аспірантська праця К. Я. Камінського, зачитана в Пленумі Катедри 
15 жовтня, подана до друку в грудні; друкувалася під доглядом керівника 
його занять П. В. Клименка.

Випускаючи сей том Бюро заразом постановило зробити всі заходи для 
того, щоб публікація праць Катедри набрала постійного характеру, і щоб про
тягом наступного року вийшов другий том „Студій“ з відчитними працями ї ї  
співробітників.

15  березня 1927 р.

Акад. М. Грушевський, 
керівник Катедри.


