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Оргкомітет 

Посохов С. І. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, голова 

Асоціації співробітників музеїв вищих навчальних закладів м. Харкова (голова оргкомітету) 

Литовченко С. Д. – кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Вербук Н. С. – живописець, член Харківського відділення Національної спілки художників 

України 

Денисенко О. Й. – завідувач відділу українського та російського мистецтва ХVI – поч. ХХ ст. 

Харківського художнього музею 

Іващенко В. Ю. – кандидат історичних наук, доцент історичного факультету, директор Музею 

історії ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Куделко С. М. – кандидат історичних наук, професор історичного факультету, директор 

Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Луньов П. П. – історик, випускник історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Павлова О. Г. – кандидат історичних наук, доцент історичного факультету ХНУ імені 

В. Н. Каразіна (секретар оргкомітету) 

Проценко М. В. – директор Навчально-виробничої медіа-студії ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 

Робоча група 

Гречишкіна М. В. – ст. лаборант кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Зайцев С. В. – старший лаборант навчальної лабораторії історичної інформатики 

історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Калугін О. В. – аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Михайлов О. В. – аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Янкул О. М. – аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології  

історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Арістархова М. О. – студентка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Радченко В. А. – студентка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна  
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Порядок роботи конференції 

 

30 березня 2017 р. 

 

11.30 – 12.00 Реєстрація учасників конференції 

(ауд. V–56, 5-й поверх, 

кафедра історіографії, джерелознавства та археології 

Головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4) 

12.00 – 13.00 Відкриття семінару 

(Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2 поверх, Головний корпус) 

 

Пленарне засідання: 

 Привітання учасників семінару 

 Пленарна доповідь 

 Презентація видань 

 Презентація Премії імені А. Ф. Луньова 

 Перфоманс «В університетському колі» 

13.00 – 13.30 Кава-брейк 
(Музей історії університету, 2 поверх) 

 

Під час перерви – огляд виставки 

«Жіноча освіта в Харкові у ХІХ – на початку ХХ ст.» 

(Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

 

13.30 – 16.30 Секційні засідання 

16.30 – 17.00 Підведення підсумків 

(історичний факультет, ауд. V–58 імені М. І. Костомарова) 

 

 

Регламент роботи 

 

Виступ на пленарному засіданні – до 15 хвилин; 

на секціях – до 10 хвилин; 

обговорення – до 5 хвилин. 

Робочі мови семінару: українська, російська 
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Пленарне засідання 

Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

(2-й поверх, Головний корпус) 

 

Відкриття семінару 

 Посохов Сергій Іванович – голова Асоціації співробітників музеїв 

вищих навчальних закладів м. Харкова, завідувач кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології історичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

професор, д-р історичних наук 

 

Привітання 

 Литовченко Сергій Дмитрович – декан історичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

доцент, кандидат історичних наук 

 

Пленарна доповідь 

 Панченко Алла Володимирівна (завідувач науково-методичним відділом 

КЗ «Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова»)  

Підготовка музейного спеціаліста в Україні: криза та шляхи її подолання 

 

Презентація видань 

 «Образ Харківського університету у образотворчому мистецтві» 

(С. І. Посохов) 

 

 «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок 

ХХІ ст.)» (Є. С. Рачков) 

 

 

 Презентація Премії імені А. Ф. Луньова (Н. С. Вербук) 

 

 

 Перфоманс «В університетському колі» (В. Ю. Іващенко) 

  



5 

 

Питання підготовки та перепідготовки 

музейних кадрів 

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології 

(ауд. V–56, 5-й поверх, Головний корпус) 

 

Голова: Сергій Михайлович Куделко, канд. іст. наук, проф. 

Секретар: Конюшенко Юлія Анатоліївна 

 

 Вітрик Ірина Сергіївна (старший науковий співробітник 

Музею історичних коштовностей України 

(філія Національного музею України, м. Київ) 

Освітні процеси у музеї. 

 Дідора Лариса Костянтинівна (провідний бібліотекар 

Національного музею історії України, м. Київ)  

Куцаєва Тамара Олександрівна (канд. іст. наук, старший науковий 

співробітник Національного музею історії України, м. Київ) 

Розвиток дослідницьких (наукових) компетентностей музейного 

бібліотекаря. 

 Зайченко Ольга Костянтинівна (методист науково-методичного 

відділу сектору «Методики музейної роботи» 

Національного музею історії України, м. Київ) 

До проблем підготовки та перепідготовки музейних кадрів. 

 Конюшенко Юлія Анатоліївна (канд. іст. наук, директор 

Музею історії ХГУ «НУА», м. Харків) 

Виховання молодих музейних кадрів на прикладі  музею історії НУА. 

 Куделко Сергій Михайлович (професор кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології, директор Центру краєзнавства 

імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Міні-екскурсії як форма проведення практичних занять з курсу 

«Музеєзнавство». 

 Лузан Анастасія Миколаївна (студентка ІІ курсу спеціальності 

музеєзнавство Харківської Державної академія культури) 

Використання сучасних технологій в музейній справі, як практично-

комунікативної платформи для збереження нематеріальної культурної 

спадщини з погляду студента-музеєзнавця. 
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 Мартем’янова Надія Сергіївна (канд. іст. наук, 

доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства 

Харківської державної академії культури) 

До питання про формування професійної компетентності організації 

освітнього  процесу в музеї. 

 Надольська Валентина Василівна (канд. іст. наук, доцент кафедри 

документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк) 

Підготовка фахівців з музеєзнавства, пам’яткознавства у незалежній 

Україні. 

 Путятін Володимир Дмитрович (провідний науковий співробітник 

Обласного КЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної 

спадщини») 

Художньо-меморіальні дошки роботи О. Демченко та В. Семенюка як 

метод виховання української автентичності. 

 Тетеря Світлана Анатоліївна (завідувач НДС «Музей кобзарства» 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

(НІЕЗ «Переяслав»), м. Пареяслав-Хмельницький)  

Костюк Наталія Василівна (молодший науковий співробітник НДС 

«Музей кобзарства»Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» (НІЕЗ «Переяслав»), м. Пареяслав-Хмельницький) 

Інтерактивні методи в науково-освітній діяльності музею кобзарства 

національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

 Чібісова Наталія Григорівна (канд. філософ. наук, професор кафедри 

філософії і гуманітарних дисциплін ХГУ «НУА», м. Харків) 

Про сценарії формування майбутніх спеціалістів. 

 Чеграхчі Валентина Іванівна (заступник директора 

ЛандауЦентру ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Навчальний ЛандауЦентр Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (із досвіду роботи зі школярами). 

 Шестакова Олена Миколаївна (викладач кафедри германської 

та романської філології, голова Ради Музею історії ХГУ«НУА», м. Харків) 

Навчально-методична робота музею історії ХГУ «НУА». 

 

  



7 

Видатні музеєзнавці-педагоги 

Аудиторія V–53 

(5-й поверх, Головний корпус) 
 

Голова: Ольга Григорівна Павлова, канд. іст. наук, доц. 

Секретар: Ольга Ігорівна Вовк, канд. іст. наук 
 

 Вовк Ольга Ігорівна (кандидат історичних наук, 

заступник директора Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька 

ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Проект філософа М. Ф. Федорова з улаштування шкіл-музеїв (до питання 

про увічнення пам’яті В. Н. Каразіна). 

 Гайда Лариса Анатоліївна (провідний науковий співробітник 

Педагогічного музею України, м. Київ) 

Електронний ресурс «Музейна педагогіка» як інноваційний освітній 

продукт. 

 Дворкін Ігор Володимирович (канд. іст. наук, доцент кафедри 

політичної історії НТУ «Харківський політехнічний інститут») 

Приватна ініціатива в музейництві Наддніпрянщини другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

 Дубиківська-Кальненко Лідія Петрівна (завідувач відділом архівів 

Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», м. Київ) 

Просвітницька діяльність Івана Гончара в умовах свого хатнього музею 

як прообраз музейної педагогіки майбутнього (1959–1993рр.). 

 Іванов Василь Максимович (співробітник прес-служби і канцелярії 

Харківського єпархіального управління УПЦ, магістрант історичного 

факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна та Київської Духовної Академії 

і Семінарії ім. прп. Нестора Літописця (КДАіС)) 

Зі сторінок історії Церковно-історичного музею Харківської єпархії. 

 Караманов Олексій Владиславович (канд. пед. наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної педагогіки, завідувач лабораторії музейної 

педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка)  

Сурмач Оксана Іванівна (канд. іст. наук, доцент, директор 

Педагогічного коледжу Львівського національного університету 

імені Івана Франка)  

Сулим Ольга Іванівна (заступник директора з навчальної роботи 

Педагогічного коледжу, викладач-методист 

Львівського національного університету імені Івана Франка) 

Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх 

вчителів (на прикладі спеціалізації «Шкільна, музейна та краєзнавча 

робота в навчальному закладі»). 
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 Козюра Ігор Валерійович (доктор наук з державного управління, 

професор кафедри менеджменту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі») 

Духовна скарбниця рідного краю. 

 Кудлай Людмила Костянтинівна (методист, 

керівник Музею Харківського дитячо-юнацького клубу моряків 

КЗ «Харківський дитячо-юнацький клуб моряків Харківської міської ради») 

Місце досвіду наукової роботи та збирацької діяльності музейних діячів 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. в музейній педагогіці сьогодення. 

 Кушнір Людмила Володимирівна (канд. іст. наук, науковий співробітник 

науково-методичного відділу сектору «Лабораторія музейної педагогіки» 

Національного музею історії України, м. Київ) 

Напрямки підвищення ґендерної чутливості культурно-освітнього простору 

в контексті музейної педагогіки. 

 Ліхолєтов Ярослав Володимирович (молодший науковий співробітник 

Обласного КЗ «Харківський науково-методичний центр 

охорони культурної спадщини») 

Музейна педагогіка – невід’ємна складова сучасного освітнього процесу 

(на окремих прикладах рухомої та нерухомої історико-культурної 

спадщини). 

 Лобенко Сергій Валерійович (аспірант кафедри науки і техніки 

НТУ «Харківський політехнічний інститут») 

Внесок проф. О. В. Гурова в розвиток музейної справи в Харківському 

університеті (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). 

 Павлова Ольга Григорівна (канд. іст. наук, доцент кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Основи музейної освіти в педагогічно-виховній діяльності А. Ф. Луньова. 

 Патлань Юлія Валеріївна (провідний науковий співробітник відділу 

архівів Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», 

м. Київ) 

Дещо про студентський видавничий проект 2010–2011 рр. за матеріалами  

історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці» 

з фондів НЦНК «Музей Івана Гончара». 

 Шпорт Ганна Михайлівна (начальник Відділу етнографії Центру 

краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Виставки етнографічного профілю як засіб формування національної 

свідомості учнівської та студентської молоді. 
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Актуальні питання організації музейної діяльності 

Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна 

(2-й поверх, Головний корпус) 
 

Голова: Вікторія Юріївна Іващенко, канд. іст. наук, доц. 

Секретар: Ольга Іванівна Красько, канд. іст. наук 
 

 Бадаєв Дмитро Володимирович (провідний хранитель Музею історії 

Національного фармацевтичного університету, м. Харків) 
Музей історії НФаУ: книги і альбоми в колекції музею і виставковій роботі. 

 Бистріченко Ганна Валентинівна (директор Музею історії НТУ 

«Харківський політехнічний інститут») 
Інклюзія в музеї: із досвіду роботи Центру «Арсенал Ідей» в НТУ «ХПІ». 

 Красиков Михайло Михайлович (канд. філол. наук, професор кафедри 

етики, естетики та історії культури, директор Етнографічного музею 

«Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», директор 

Харківського відділення Українського етнологічного центру Iнституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського) 
Фестиваль як форма музейної роботи. 

 Лебедин Микита Сергійович (куратор загону екскурсоводів від 

студентського комітету ХГУ «Народна українська академія», м. Харків) 

Робота з літописом в музеї історії ХГУ «НУА». 

Круглий стіл 

Інформаційні технології в науково-фондовій роботі 

 

Модератор: Вікторія Юріївна Іващенко, канд. іст. наук, доц. 
 

 Іваненко Ірина Юріївна (молодший науковий співробітник Музею історії 

ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Досвід розробки і використання програми для електронної каталогізації 

фондів Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

 Красько Ольга Іванівна (канд. іст. наук, молодший науковий 

співробітник Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Усноісторичний архів Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна: проблеми 

комплектування та зберігання. 

 Єремєєв Павло Вікторович (канд. іст. наук, доцент кафедри історії 

Східної Європи, старший науковий співробітник Музею історії 

ХНУ імені В. Н. Каразіна)  

Півень Вікторія Олександрівна (науковий співробітник Музею історії 

ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

Методика каталогізації електронного фотоархіву (з досвіду Музею історії 

ХНУ імені В. Н. Каразіна).  
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Навчальні заклади, музейні та інші установи, 

представники яких беруть участь у семінарі 

 

 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»  

 КЗ «Харківський дитячо-юнацький клуб моряків Харківської міської ради» 

 КЗ «Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова» 

 ЛандауЦентр ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 Львівський національний університет імені Івана Франка 

 Музей історії Національного фармацевтичного університету (м. Харків) 

 Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 Музей історичних коштовностей України (філія Національного музею 

України) (м. Київ) 

 Науково-дослідний сектор «Музей кобзарства» Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» (НІЕЗ «Переяслав»)» 

(м. Переяслав-Хмельницький) 

 Національний музей історії України (м. Київ) 

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ) 

 Обласний комунальний заклад «Харківський науково-методичний центр 

охорони культурної спадщини» 

 Педагогічний музей України (м. Київ) 

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(м. Луцьк) 

 Харківська державна академія культури 

 Харківське єпархіальне управління УПЦ 

 ХГУ «Народна українська академія» (м. Харків) 

 ХНУ імені В. Н. Каразіна 
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Список скорочень 

 

ІМФЕ НАН України – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології НАН України імені М. Т. Рильського (м. Київ) 

КДАіС – Київська Духовна Академія і Семінарія ім. прп. Нестора Літописця  

КЗ – Комунальний заклад 

НДС «Музей кобзарства» – Науково-дослідний сектор НІЕЗ «Переяслав» 

НІЕЗ «Переяслав» – Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав» 

НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

ХГУ «НУА» – Харківський гуманітарний університет 

«Народна українська академія» 

ХНУ імені В. Н. Каразіна – Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна 

УПЦ – Українська Православна Церква 
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Для нотаток 
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