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ЮВІЛЕЇ

ВОЛОДИМИРУ ДЯТЛОВУ – 60!

Володимир Олександрович Дятлов народився 5 січня 1951 р. у селянській
родині в с. Бучки Новгород�Сіверського району Чернігівської області. У 1968 р.
він закінчив Грем'яцьку середню школу і вже тоді під впливом свого діда по ма�
тері, справжнього сільського любомудра й книголюба Артема Назаровича Шев�
ченка, захопився історією та літературою. Деякий час працював вогнеборцем на
заводі "Зірка" у м. Шостка, а протягом 1970 – 1972 рр. перебував на строковій
військовій службі в м. Узин, що на Київщині. У 1972 – 1977 р. В. О. Дятлов
навчався на історичному факультеті Харківського державного університету імені
М. Горького (зараз – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).
Значний вплив на формування його світогляду та наукових уподобань справили
професори В.І. Кадєєв, С.І. Сидельников, Б.А. Шрамко, доценти Ю.О. Голубкін,
А.І. Мітряєв, Л.П. Калуцька. Саме на студентській лаві визначився магістральний
напрям подальших студій молодого дослідника – реформаційні рухи в ранньомо�
дерній Німеччині.

У вересні 1977 року В.О. Дятлов почав працювати на посаді асистента, а зго�
дом старшого викладача кафедри загальної історії Чернігівського державного пе�
дагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка, з яким відтоді й до сьогодні пов'язана
його науково�педагогічна діяльність.

У 1983 р. у своїй alma mater В.О. Дятлов захистив кандидатську дисертацію
"Реформаційний рух у містах Саксонії і Тюрінгії в 1521 – 1524 рр.". У 1985 р. він
одержав вчене звання доцента, у 1986 р. – відзнаку "Відмінник освіти", а у вересні
1987 р. став завідувачем кафедри загальної історії. Протягом 1982 – 1987 рр.
В.О. Дятлов очолював підготовче відділення інституту. Брав активну участь у
громадському житті, обирався головою профспілкового комітету і секретарем
парткому вузу. У вересні 1995 р. В.О. Дятлов був призначений проректором інсти�
туту з наукової роботи і продовжував за сумісництвом працювати доцентом, а з
1998 р. – професором кафедри всесвітньої історії. У 2009 р. йому було присвоєно
почесне звання "Заслужений працівник освіти України". З жовтня 2010 р. – він
перший проректор Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т.Г. Шевченка.

У 1996 р. В.О. Дятлов перебував на стажуванні у Потсдамському університеті
(Німеччина), а в 1998 р. – в Інституті української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України, захистив докторську дисертацію "Нижчі
верстви населення німецького міста і Реформація (друга половина ХV – перша
половина ХVI ст.".

В.О. Дятлов – відомий учений, один з небагатьох в Україні фахівців�
медієвістів. Загалом йому належить близько 120 наукових праць, у тому числі
низка монографій та навчально�методичних посібників – "Социально�экономи�
ческие преобразования в Германии во время раннебуржуазной революции 1517 –
1525 гг." (1990), "Низшие слои населения средневекового города XV – XVI в."
(1992), "Реформация и социальное призрение бедных в XVI в." (1997), "В ім’я Бога
і загального добра": Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація" (1997),
"Реформи і Реформація у Німеччині (ХV – ХVІ століття)" (2010) та ін. Водночас
В.О. Дятлов бере безпосередню участь у краєзнавчому русі, досліджує розвиток ос�
віти та науки, історію німецьких колоній на Чернігівщині, книжкову старовину,
церковну історію регіону.

За понад три десятиліття роботи у вузі В.О. Дятлов розробив чимало лекцій�



Сіверянський літопис  123

них курсів, які згодом передав своїм колегам, а нині викладає нову історію країн
Європи і Америки, авторський спецкурс з історичної комунікології. Лекції про�
фесора В.О. Дятлова відрізняються глибиною і чіткістю викладу, ґрунтуються на
розлогому джерельному матеріалі, користуються заслуженою популярністю у сту�
дентів. Значну увагу В.О. Дятлов як проректор і професор приділяє підготовці
науково�педагогічних кадрів. Четверо його учнів – А.В. Морозова, М.К. Кеда,
Л.А. Павленко, А.В. Мащенко захистили кандидатські дисертації.

У 1993 р. В.О. Дятлов разом з О.Б. Коваленком підготував програму з курсу
історіографії всесвітньої історії, затверджену Міністерством освіти України.
В.О. Дятлов входить до складу Експертної ради з історичних наук Міністерства
освіти і науки України, є головою Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 при
Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка та
членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.008.02 при Національному університеті
"Києво�Могилянська академія".

В.О. Дятлов очолює редакційні колегії журналів "Сіверянський літопис" та
"Сумська старовина", наукового щорічника "Сіверянський архів", входить до скла�
ду редколегій інших фахових видань ("Вісник Чернігівського національного пе�
дагогічного університету імені Т.Г. Шевченка", "Вісник Дипломатичної Академії
України", "Література та культура Полісся"), є членом Міжнародної наукової асо�
ціації істориків�дослідників Раннього Нового часу. В.О. Дятлов – активний учас�
ник численних міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конфе�
ренцій у багатьох містах України (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя,
Кам'янець�Подільський), Російської Федерації (Москва, Вологда, Іжевськ, Єкате�
ринбург, Волгоград), Білорусі (Гомель), Німеччини (Берлін, Потсдам).

Своє повноліття В.О. Дятлов зустрічає у розквіті творчих сил. Попереду –
нові звершення і здобутки, монографії та підручники, конференції і симпозіуми,
магістранти й аспіранти. І усе ж професор дедалі частіше подумки повертається у
затишну країну свого дитинства і збирає матеріали для книги з історії своєї малої
батьківщини…
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