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Співорганізатори МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СЛОБОЖАНСЬКІ ЧИТАННЯ»: 
 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 
 

Департамент освіти Харківської міської ради 
 

Харківське дворянське зібрання 
 

Харківське відділення Українського етнологічного центру Iнституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України 
 

Етнографічний музей «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ» 
 

Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень 
 

Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії і 

культури 
 

Харківськийо національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

Харківська державна академія культури 
 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
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16 квітня 2018 р. 

 

9.00 – 10.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10.00 – 17.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

(виставкова зала Харківського художнього музею) 

 

Ведучий – Олександр Володимирович Тритинник, 

директор ОКЗ «Харківський науково-методичний центр  

охорони культурної спадщини» 

 

 Вступне слово начальника Управління культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації Олега Анатолійовича Яцини. 

 Привітальне слово директора Харківського художнього музею, заслуженого працівника 

культури України Валентини Василівни Мизгіної. 

 

 

10.15 – 13.30 ДОПОВІДІ 

 

1. Вовк Ольга Ігорівна, кандидат історичних наук, заступник директора Центру краєзнавства 

імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна): «Олександра Яківна Єфименко: портрет жінки-історика на тлі епохи 

(до 170-річчя з дня народження)». 

2. Столярова Ганна Петрівна, почесний член Національної спілки краєзнавців України та 

Всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Т. Шевченка, лауреат творчої премії 2004 р. 

імені Д. Багалія за книгу «Харківська весна Лесі Українки», автор книг про зв’язки з 

Харківщиною Т. Шевченка, Г. Сковороди, І. Котляревського. Ініціатор і організатор 

встановлення меморіальної дошки Лесі Українці на фасаді школи № 3 у м. Харкові. Як 

громадський діяч працює на ниві просвіти (м. Харків, Україна): «Філософія Григорія 

Сковороди в інтерпретації історика Олександри Єфименко». 
3. Маліков Василь Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри етики, 

естетики та історії культури Національного технічного університету «ХПІ» (м. Харків, 

Україна): «(Пере)Осмислення життєвого шляху і наукового доробку Олександри Єфименко 

у сучасних дослідженнях». 

4. Скирда Валерій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна): «Вадим Васильович Пассек і початок планомірних археологічних 

досліджень на Харківщині. До 210-річчя від дня народження В.В. Пассека (1808–1842), 

історика, етнографа, археолога». 

5. Філіппенко Ростислав Ігорович, кандидат історичних наук, доцент Національного 

фармацевтичного університету (м. Харків, Україна): «Єгор Кузьмич Рєдін: життя і науково-

історична спадщина. До155-річчя від дня народження». 

6. Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (м. Харків, Україна): «Мовна 

особистість Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. До 240-річчя від дня народження українського 

письменника, драматурга, основоположника художньої прози і жанру соціально-побутової 

комедії в класичній українській літературі, громадського діяча Григорія Федоровича 

Квітки-Основ’яненка». 

7. Глущенко Володимир Андрійович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

германської та слов’янської філології, завідувач кафедри ДВНЗ «Донбаський державний 
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педагогічний університет» (м. Слов'янськ, Донецька обл., Україна): «Є.Х. Широкорад – 

славіст. До 90-річчя професора Харківського університету». 

8. Саппа Микола Миколайович, професор Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор соціологічних та кандидат фізико-математичних наук, професор 

(м. Харків, Україна): «Г.Ф. Квітка-Основ’яненко як автор першого українського 

детективного твору». 

 

 

13.30 – 14.00 КАВА-БРЕЙК 

 

 

14.00 – 14.30 ФОТОГРАФУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

14.30 – 17.00 ДОПОВІДІ 

 

9. Андрєєв Анатолій Георгійович, інженер-економіст, краєзнавець, заступник голови 

громадської організації «Фонд пам’яті Капністів», Капніст Радислава Олегівна, член 

Харківського дворянського зібрання, голова громадської організації «Фонд пам’яті Капністів» 

(м. Харків, Україна): «Життя та діяльність краєзнавця О.О. Іваницького (до 90-річчя від 

дня народження)». 

10.  Власко Віталій Євгенович, директор філії № 2 Комунального закладу культури «Центру 

культури Київського району м. Харкова – Меморіального музею-квартири родини 

Гризодубових» (м. Харків, Україна): «Харків. Ювілеї 2018. Авіація. Астрономія. 

Космонавтика». 
11.  Воловик Лариса Фаліївна, краєзнавець, заслужений працівник культури України, 

президент громадської організації «Харківський музей Голокосту» (м. Харків, Україна): 

«Либерман Евсей Григорьевич, известный экономист, профессор Харьковского инженерно-

экономического института и университета. К 120-летию со дня рождения». 
12.  Короленко Олексій Олександрович, інженер-радіотехнік, дослідник (м. Харків, Україна): 

«Родовід письменника Володимира Галактіоновича Короленка (1853–1921). До 165-річчя від 

дня народження». 

13.  Леонідов Леонід Петрович, голова Харківського обласного комітету «Дробицький Яр» 

(м. Харків, Україна): «Український скульптор Семен (Хацкель) Якубович (до 95-річчя з дня 

народження)». 
14.  Милославський Дмитро Кирилович, кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені 

Л.Т. Малої НАМН України», секретар Обласного товариства терапевтів Харківського 

медичного товариства (м. Харків, Україна): «Берегиня та славний продовжувач традицій 

вітчизняної терапевтичної школи (до 15 річниці зі смерті академіка Любові Трохимівни 

Малої)». 
15.  Шалівська Зоя Валеріанівна, член Національної спілки журналістів України та 

Київського правозахисного товариства «Холмщина» імені Михайла Грушевського, публіцистка, 

автор багатьох публікацій про трагічну долю примусово переселених українців, нарисів 

краєзнавчої тематики (м. Харків, Україна): «Перша Світова війна у фотографіях та 

родинних спогадах. До 100-річчя закінчення Першої Світової війни (осінь 1918 року)». 

16.  Шафарчук Сильвестр Гордійович, завідувач науково-дослідного сектору (1988-2017), 

консультант Полтавського музею авіації і космонавтики (м. Полтава, Україна): «Засядько 

Олександр Дмитрович (1779-1837) – перший «ракетний генерал». До 180-річчя від дня 

смерті». 

17.  Шуйський Ігор Володимирович, історик, почесний краєзнавець Національної спілки 

краєзнавців України, старший науковий редактор редакційно-видавничої групи Харківського 
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тому серії «Реабілітовані історією» (м. Харків, Україна): «Репресовані урядовці УНР: 

знищення творців української державності». 

18.  Яремченко Віталій Андрійович, старший науковий співробітник науково-дослідного 

експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії Полтавського 

краєзнавчого музею імені В. Кричевського (м. Полтава, Україна): «Події 1658 року і Гадяцька 

угода у відображенні «Літопису» Самійла Величка». До 360-річчя підписання Гадяцького 

договору». 

19.  Шуйський Ігор Володимирович, історик, почесний краєзнавець Національної спілки 

краєзнавців України, старший науковий редактор редакційно-видавничої групи Харківського 

тому серії «Реабілітовані історією» (м. Харків, Україна): «Торгсини на Харківщині як елітна 

торгова мережа і засіб виживання у спогадах очевидців». 
20. Красиков Михайло Михайлович, директор Харківського відділення Українського 

етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М.Т. Рильського НАН України, професор кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор 

Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», член 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, кандидат філологічних наук, член Національної 

спілки письменників України (м. Харків, Україна): «Гнат Хоткевич і його традиції в 

Національному технічному університеті «ХПІ». До 140-річчя від дня народження». 

 

 

17.00 – 17.30 ОГЛЯДОВА ЕКСКУРСІЯ ЗАЛАМИ ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ 

 

 

17 квітня 2018 р. 

11.00. – 11.30 

 

Покладання квітів до могили О.Я. Єфименко (село Бугаївка Вовчанського району Харківської 

області) 

 

11.30 – 15.00 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА ЄФИМЕНКО – УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК ТА 

ЕТНОГРАФ (ДО 170-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)» 

 

Керівники круглого столу: Матяш Ольга Михайлівна, заступник директора з виховної роботи 

і Швайка Ірина Сергіївна, керівник гуртка патріотичного виховання Бугаївської ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

Засідання круглого столу розпочнеться об 11.30 в приміщенні Бугаївської загальноосвітньої 

школи за адресою: с. Бугаївка Вовчанського району Харківської області 

 

1. Кулик Вікторія Валеріївна, Шупенко Павло Олександрович, учні 9-го класу 

Бугаївської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської 

області. Керівник: Толмачова Ольга Вікторівна, вчитель Бугаївської загальноосвітньої школа 

І-ІІІ ст. (с. Бугаївка, Вовчанський район Харківської обл., Україна): «Педагогічна та 

просвітницька діяльність Олександри Яківни Єфименко». 

2. Красиков Михайло Михайлович, директор Харківського відділення Українського 

етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М.Т. Рильського НАН України, професор кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор 

Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», член 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 
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Харківської обласної державної адміністрації, кандидат філологічних наук, член Національної 

спілки письменників України (м. Харків, Україна): «Поетеса Тетяна Єфименко». 

3. Столярова Ганна Петрівна, Почесний член Національної спілки краєзнавців України 

та Всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Т. Шевченка, лауреат творчої премії 2004 р. 

імені Д. Багалія за книгу «Харківська весна Лесі Українки», автор книг про зв’язки з 

Харківщиною Т. Шевченка. Г. Сковороди, І. Котляревського. Ініціатор і організатор 

встановлення меморіальної дошки Лесі Українці на фасаді школи № 3 у м. Харкові. Як 

громадський діяч працює на ниві просвіти (Харків, Україна): «Демократизм поглядів в працях 

історика Олександри Єфименко». 

4. Красиков Михайло Михайлович, директор Харківського відділення Українського 

етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М.Т. Рильського НАН України, професор кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор 

Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», член 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, кандидат філологічних наук, член Національної 

спілки письменників України (м. Харків, Україна): «Петро Єфименко як етнограф». 

 

 

10.00 – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ ОСВІТИ СЛОБОЖАНЩИНИ 

 

Керівник секції: Галина Григорівна Яковенко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

 

Робота секції присвячена 90-річчю від дня народження представника Харківської філологічної 

школи, відомого українського лінгвіста, доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни 

Лисиченко (1928 рік) 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 29, історичний факультет, ауд. 310 

 

1. Босняк Захар, учень 6-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівники Терещенко Олена 

Леонідівна, вчитель історії, Кукленко Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ 

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради 

Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Мерефа  залізнична станція». 

2. Вишняк Валерія, учениця 9-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівник Безноско Олена 

Валеріївна, вчитель історії, керівник шкільного краєзнавчого музею КЗ «Мереф’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області 

(м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Шкільний хор «Радуга» як складова культурного 

життя в місті Мерефа в 70-90 роки ХХ ст.». 
3. Євтушенко Анастасія, учениця 6-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівники Терещенко 

Олена Леонідівна, вчитель історії, Кукленко Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури 

КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради 

Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Історія заснування міста 

Мерефи». 
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4. Єрмакова Ольга, учениця 9-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівник Безноско Олена 

Валеріївна, вчитель історії, КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» 

Мереф’янської міської ради Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): 

«Мерефа в роки Першої Світової війни та української революції». 
5. Лашин Олексій, учень 10-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівники Терещенко Олена 

Леонідівна, вчитель історії, Кукленко Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ 

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради 

Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Поштова станція Мерефа». 

6. Ліндозерська Тетяна Олександрівна, вчитель російської мови КЗ «Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №79 Харківської області Харківської міської ради імені 

Героя Радянського Союзу В.Д. Поколодного», керівник шкільного музею (м. Харків, Україна): 

«Шляхи національно-патріотичного виховання учнів сучасної школи через музейну 

педагогіку». 

7. Матвєєв Дмитро, учень 6-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівники Терещенко Олена 

Леонідівна, вчитель історії, Кукленко Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ 

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради 

Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Чумацтво в Мерефі». 

8. Михайличенко Дар’я Андріївна, учениця 11-го класу Зеленогайської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, керівник 

Волкова Каріна Володимирівна, вчитель історії Зеленогайської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Харківської районної ради Харківської області (смт Високий, Харківський р-н, 

Україна): «Етапи майстерності». 

9. Мосін Микола Андрійович, учень 11-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області, керівник Посохова Наталя 

Миколаївна, викладач історії Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 

Харківської міської ради (м. Харків, Україна): «Діяльність татарської мусульманської 

громади міста Харкова в царині культури та освіти». 

10. Найденко Анастасія, учениця 9-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівник Безноско Олена 

Валеріївна, вчитель історії, КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» 

Мереф’янської міської ради Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): 

«Краєзнавча діяльність К. Романова в м. Мерефа». 
11. Петриченко Катерина Євгенівна, учениця 11-го класу Роганського аграрного ліцею 

Роганської селищної ради Харківської області, керівник Савченко Олена Володимирівна, 

вчитель-методист Роганського аграрного ліцею (смт Рогань, Харківський р-н, Україна): 

«Харківський національний університет імені В.В. Докучаєва на перетині трьох століть». 
12. Ротмістренко Єлизавета, учениця 9-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівник Безноско 

Олена Валеріївна, вчитель історії, керівник шкільного краєзнавчого музею КЗ «Мереф’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області 

(м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Освіта в місті Мерефа на початку ХХ століття». 

13. Сідельова Ірина Миколаївна, завідувач відділу Харківського художнього музею 

(м. Харків, Україна): «Арт-проект "Митці майбутнього": досвід партнерства музею та 

навчальних закладів образотворчого напрямку». 
14. Солошенко Діана Юріївна, учениця 9-го класу Південного ліцею Харківської 

районної ради Харківської області, керівник Примакова Тетяна Вікторівна, вчитель історії, 

вчитель-методист (м. Південне, Харківський р-н, Україна): «Дитячі та юнацькі заклади 

міста Південне радянської доби». 
15. Степанова Валерія, учениця 6-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівники Терещенко Олена 
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Леонідівна, вчитель історії, Кукленко Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ 

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради 

Харківської області (м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Весілля в слободі Мерефа». 

16. Уткіна Юлія Олексіївна, бібліотекар 1-ї категорії відділу 

«Україніка» імені Т. Г. Шевченка Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка (м. Харків, Україна): «Освітньо-виховний потенціал краєзнавчих вікторин у 

формуванні історичної пам’яті та національної самосвідомості учнівської молоді». 

17. Шевченко Микита Сергійович, учень 7-го класу Харківської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №100 імені А.С. Макаренка. Павленко Оксана Миколаївна, директор шкільного 

музею А.С. Макаренка, вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії (м. Харків, Україна): 

«Шкільний музей А.С. Макаренка». 

18. Яковенко Галина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна): 

«Підготовка спеціалістів з охорони культурної спадщини для об’єднаних територіальних 

громад». 
19. Яковлєва Катерина, учениця 9-го класу КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області, керівник Безноско Олена 

Валеріївна, вчитель історії, керівник шкільного краєзнавчого музею КЗ «Мереф’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф’янської міської ради Харківської області 

(м. Мерефа, Харківський р-н, Україна): «Введенська церква в селі Артемівка – втрачена 

пам’ятка Я. Погрібняка». 
 

18 квітня 2018 р. 

10.00 – 15.00 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ: ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ДОБИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ 

 

Керівник круглого столу: Ігор Володимирович Шуйський, історик, почесний краєзнавець 

Національної спілки краєзнавців України, старший науковий редактор редакційно-видавничої 

групи Харківського тому серії «Реабілітовані історією» 

 

Робота круглого столу присвячена  

80-літтю пам’яті жертв «Великого терору»  

(1938–2018) 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківської державної академії культури 

за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, ауд. № 21 

 

1. Журило Дмитро Юрійович, кандидат технічних наук, доцент НТУ «ХПІ» 

(м. Харків, Україна): «Політичні репресії науково-технічної інтелігенції в епоху «Великого 

терору». 

2. Захаров Євгеній Юхимович, кандидат технічних наук, директор ГО "Харківська 

правозахисна група" (м. Харків, Україна): «Коментар до нової редакції закону «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій в Україні». 
3. Золотарьов Вадим Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент Харківського 

Національного університету радіоелектроніки (м. Харків, Україна): «Керівний склад УНКВС 

по Харківській області доби "Великого терору": соціально-статистичний аналіз». 

4. Зуб Едуард Іванович, історик, дослідник історії радянських каральних органів 

(м. Харків, Україна): «Як радянська влада у 1950-х роках Гната Хоткевича виправдовувала». 

5. Безсчотний Богдан, студент 2-го курсу факультету АРХ (АДОМ) ХНУМГ імені 

О.М. Бекетова (м. Харків, Україна): «Репресовані архітектори м. Харкова». 

6. Каракаптан Любов Миколаївна, директор Люботинського краєзнавчого музею. 

Лебедєва Вікторія Павлівна, позаштатний співробітник Люботинського краєзнавчого музею, 
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краєзнавець (м. Люботин, Україна): «Політичні репресії доби «Великого терору». Репресії в 

Люботині». 

7. Костильов Олексій Вікторович, учень 9-го класу Харківської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області, керівник Кахімова Марина 

Борисівна, викладач історії України Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 

Харківської міської ради (м. Харків, Україна): «Насильницьке інтернування японських 

солдатів та офіцерів на Харківщині (1946–1949)». 

8. Москальова Надія Петрівна, кандидат історичних наук, професор кафедри ЮНЕСКО 

"Філософія людського спілкування" та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСГ імені П. 

Василенка, директор виставково-музейного центру ХНТУСГ імені П. Василенка 

(м. Харків, Україна). Москальов Борис Григорович, кандидат історичних наук, професор, 

член обласної редколегії з підготовки Харківського тому серії "Реабілітовані історією" 

(м. Харків, Україна): «Незабуті імена (про колишніх студентів Харківського інституту 

механізації та електрифікації сільського господарства Івана Проскурова та Макара 

Волосюка)». 
9. Ровчак Людмила Борисівна, історик, завідувач редакційно-видавничої групи 

Харківського тому серії "Реабілітовані історією" (м. Харків, Україна): «Жертви «Великого 

терору» на Харківщині: історичний і соціологічний виміри». 

10. Чернікова Інна Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(м. Харків, Україна): «Реабілітація пам’яткоохоронців Харківщини у період десталінізації». 

11. Шалівська Зоя Валеріанівна, член Національної спілки журналістів України та 

Київського правозахисного товариства «Холмщина» імені М. Грушевського, публіцист, автор 

багатьох публікацій про трагічну долю примусово переселених українців, нарисів краєзнавчої 

тематики (м. Конотоп, Сумська обл., Україна): «Знищували найкращих. Кримінальні справи 

репресованих діячів просвіти та Української автокефальної православної церкви з архіву 

СБУ в Чернігівській області». 

12. Шудрик Ігор Олексійович, кандидат філософських наук, професор кафедри суспільних 

та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі, член 

редакційної колегії богословсько-філософського часопису «Віра і Розум», громадський 

інспектор з охорони культурної спадщини Харківської області, член Консультативної ради з 

питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації (м. Харків, Україна): «Літературні дискусії у Харкові 1925 – 1928 

років та їхні трагічні наслідки. До 80-ліття пам’яті жертв «Великого терору» (1937-

2018)». 
 

15.00 – 17.00 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ: ГОЛОДОМОРИ В УКРАЇНІ 

 

Керівник круглого столу: Ігор Володимирович Шуйський, історик, почесний краєзнавець 

Національної спілки краєзнавців України, старший науковий редактор редакційно-видавничої 

групи Харківського тому серії «Реабілітовані історією» 

 

Робота круглого столу присвячена  

85-літтю пам’яті жертв Голодомору  

(1933–2018) 

 

Початок о 15 год. в приміщенні Харківської державної академії культури 

за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, ауд. № 21 
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1. Захаров Євгеній Юхимович, кандидат технічних наук, директор ГО "Харківська 

правозахисна група" (м. Харків, Україна): «Проблеми правової кваліфікації Голодомору 1932–

1933 рр. як злочину геноциду». 

2. Золотарьов Вадим Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент Харківського 

Національного університету радіоелектроніки (м. Харків, Україна): «Політичні репресії на 

Харківщині під час Голодомору в дзеркалі статистики». 

3. Ровчак Людмила Борисівна, історик, завідувач редакційно-видавничої групи 

Харківського тому серії "Реабілітовані історією" (м. Харків, Україна): «Особливості перебігу 

Голодомору на Харківщині за матеріалами Національної книги пам’яті жертв Голодомору 

1932–1933 рр.». 

4. Рябченко Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

"Історії і культурології" ХНУМГ імені О.М.Бекетова, почесний краєзнавець Національної 

спілки краєзнавців України, член міжнародної асоціації із збереження культурної спадщини 

(Association of Critical Heritage Studies) (м. Харків, Україна): «Студенти радянської України у 

хлібозаготівельних кампаніях початку 1930-х років». 

5. Свєрчкова Марія, учениця 10-го класу ХСШ 181 "Дьонсурі", Хижнякова Анастасія, 

учениця 10-го класу ХСШ 181"Дьонсурі", керівник Резанова Ольга Василівна, вчитель історії, 

спеціаліст ІІ категорії (м. Харків, Україна): «Колоски життя». 

6. Скороходова Світлана Едуардівна, історик, старший науковий редактор редакційно-

видавничої групи Харківського тому серії "Реабілітовані історією" (м. Харків, Україна): 

«Документальні свідоцтва жахливого злочину тоталітарного режиму». 

7. Шалівська Зоя Валеріанівна, член Національної спілки журналістів України та 

Київського правозахисного товариства «Холмщина» імені М. Грушевського, публіцист, автор 

багатьох публікацій про трагічну долю примусово переселених українців, нарисів краєзнавчої 

тематики (м. Конотоп, Сумська обл., Україна): «Жахливих спогадів роки. За дослідженнями 

Голодомору у Миколаївській, Сумській і Полтавській областях». 

 

10.00 – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

 

Керівники секції: Валентина Василівна Мизгіна, директор Харківського художнього музею, 

заслужений працівник культури України. Лариса Миколаївна Абраменко, заступник 

директора з наукової роботи Харківського художнього музею 

 

Робота секції присвячена 145-річчю від дня народження Семена Марковича Прохорова (1873-

1948), українського живописця, педагога, засновника Харківської художньої школи № 1 імені 

І. Рєпіна (1944), 120-річчю від дня народження Миколи Васильовича Кричевського (1898-

1961), художника, графіка, театрального декоратора, 100-річчю від дня народження Валентина 

Васильовича Сизикова (1918-2005), українського живописця, графіка, громадського діяча 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського художнього музею 

за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 

 

1. Борозенець Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник Харківського художнього 

музею (м. Харків, Україна): «Вірність покликанню». Виставковий проект Харківського 

художнього музею». 

2. Глібова Ірина Юріївна, завідувач відділу Одеського музею західного та східного 

мистецтва (м. Одеса, Україна): «Дослідження, реставрація та атрибуція картини ХVII ст. 

«Сліпці» (приписувалась Пітеру Брейгелю Молодшому) з зібрання Одеського музею 

західного та східного мистецтва. Нові відомості». 
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3. Жадан Оксана Євгенівна, старший науковий співробітник Пархомівського художнього 

музею імені П.Ф. Луньова (с. Пархомівка, Краснокутський р-н, Харківська обл., Україна): 

«Іконографія Богородиці у колекції іконопису». 

4. Завершинський Валерій Валерійович, голова Асоціації дослідників фарфору та 

фаянсу (м. Харків, Україна): «Творча династія Пянід». 

5. Ковальова Марія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри живопису 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Графіка Тетяни 

Яблонської 1960-1970-х років». 

6. Корнєв Андрій Юрійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та 

історії мистецтв Харківської державної академії дизайну та мистецтв (м. Харків, Україна): 

«Історія харківського художнього фаянсу на сторінках журналу ″Порцеляна″». 
7. Кухаренко Олександр Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент Харківської 

державної академії культури (м. Харків, Україна): «Структура поховального ритуалу в 

дослідженні національної родинної обрядовості». 

8. Лю Фань, аспірант кафедри "Теорія і історія мистецтва" Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв. Керівник: доктор мистецтвознавства, професор Соколюк Людмила 

Данилівна (м. Харків, Україна): «Пейзаж в китайському живописі XX століття». 

9. Мельничук Людмила Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 

теорії і історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

(м. Харків, Україна): «Музейні обміни творів мистецтва у 1920-30-х та 1950-х рр. 

Слобожанський контекст». 

10. Подвезько Алла Іванівна, науковий співробітник КЗ виконавчого комітету 

Лебединської міської ради Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва (м. 

Лебедин, Сумська обл., Україна): «Роль Б.К. Руднєва (1879–1944) у створенні та збереженні 

Лебединського художнього музею». 

11. Полякова Юліана Юріївна, театрознавець, головний бібліограф Центральної наукової 

бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна): 

«История Харьковского областного театра (1949–1959)». 

12. Пономарьова Людмила Євгенівна, завідувач відділу сучасного мистецтва 

Харківського художнього музею (м. Харків, Україна): «Художники «Цеху живописців» у 

колекції Харківського художнього музею та приватному зібранні І.Я. Лучковського». 
13. Путятін Володимир Дмитрович, провідний науковий співробітник відділу пам’яток 

історії ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Монументальна творчість скульптора 

О.М. Демченка». 

14. Римар Віра Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу проектної 

документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Ціннісні орієнтації особистості на 

прикладі дауншифтінгу». 
15. Філатова Марина Іванівна, завідувач відділу зарубіжного мистецтва Харківського 

художнього музею, аспірант кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «″Польське питання″ в англійській карикатурі 

кінця ХVIII ст. з колекції Харківського художнього музею». 
16. Хлестова Анастасія Володимирівна, аспірант ХДАДМ, бакалавр мистецтвознавства 

(м. Харків, Україна): «″Самоорганізовані″ виставкові майданчики Харкова (1990-і – початок 

2000-х рр.)». 

17. Чечик Валентина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і 

історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): 

«Графіка Милиці Симашкевич». 
18. Чхайло Олександра Іванівна, директор КЗ «Лебединської районної ради районний 

краєзнавчий музей» (м. Лебедин, Сумська обл., Україна): «Василь Кричевський – визначний 

художник ХХ століття, автор малого герба України». 

19. Шуліка В’ячеслав Вікторович, художник-реставратор, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри реставрації станкового і монументального живопису Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв, голова секції реставрації творів мистецтва Харківської організації 
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Національної спілки художників України, член Консультативної ради з охорони культурної 

спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

(м. Харків, Україна): «Розписи та іконостас домової церкви Нерукотворного Спаса 

Харківського комерційного училища». 

20. Ярова Віра Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри 

«Дизайн та образотворче мистецтво» Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова, учений секретар Харківського художнього музею 

(м. Харків, Україна): «Автопортрети Віталія Лєнчина». 

 

10.00 – 15.00 

 

СЕКЦІЯ: МУЗИЧНА СПАДЩИНА «СТЕЖКАМИ СКОВОРОДИ» 

 

Керівник секції: Ярослав Володимирович Гребнєв, краєзнавець, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини Харківської області 

 

Початок о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 4, у дворі будинку Є.Є. Урюпіна 

(харківського міського голови (1799-1805), купця) 

 

1. Гребнєв Ярослав Володимирович, краєзнавець, громадський інспектор з охорони 

культурної спадщини Харківської області (м. Харків, Україна): «Відродження пісенної 

спадщини Г.С. Сковороди. Виконання кобзарських пісень на слова Сковороди». 

 Песнь 10 из цикла "Сад божественных песней" – Всякому городу нрав и 

права... 

 Песнь 3 - Весна, о люба, пришла... 

 Песнь 1 – Боится народ сойти гнить во гроб... 

2. Костова Тетяна Михайлівна, майстер вишивки, лауреат Всеукраїнського літературно-

мистецького фестивалю «Краєзнавчі рушники-2006», Міжрегіонального мистецького свята 

майстрів декоративно-прикладної творчості «Павлоград збирає друзів-2009», учасник 

Всеукраїнської культурно-мистецької соціально-політичної акції «Рушник Національної 

Єдності»(м. Харків, Україна): «Музика в житті і творчості Т.Г. Шевченка». 

3. Лещенко Олена Олександрівна, вчитель історії та правознавства, спеціаліст ІІ 

кваліфікаційної категорії КЗ «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 15 з 

поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської 

області» (м. Харків, Україна): «Місто, котре дало натхнення генію». 

4. Манженко Валерій Павлович, науковий співробітник ОКЗ «Національний літературно-

меморіальний музей імені Г.С. Сковороди» (м. Харків, Україна): «Духовна «брань» 

Григорія Сковороди». 

5. Субота Микола Петрович, краєзнавець, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області (м. Харків, Україна): «Малижинська ікона і Григорій 

Сковорода». 

6. Трощинська Олена Іванівна, молодший науковий співробітник Національного 

історико-культурного заповідника "Чигирин" (м. Чигирин, Черкаська обл., Україна): 

«Пісні, що зміцнюють дух: Чигиринщина у композиціях українських рок-гуртів». 

7. Ястребов Сергій Ігорович, скульптор (м. Харків, Україна): «Встановлення 

пам’ятного знака філософу Г.С. Сковороді за адресою його перебування в м. Харкові 

по вул. Римарській, 4, на внутрішньому фасаді міської садиби XVIII ст. – будинку 

Є. Урюпіна». 

 

 

 

 

 



 16  

10.00 – 15.00 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ: НЕКРОПОЛЬ СЛОБОЖАНЩИНИ 

 

Керівник круглого столу: Світлана Анатоліївна Бахтіна, завідувач відділу пам’яток історії 

ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена світлій пам’яті Антоніни Михайлівни Стреляної (1932-2008), 

вчителя загальноосвітньої школи сел. Кочеток Чугуївського району Харківської області, 

громадського інспектора з охорони культурної спадщини Харківської області 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, північний корпус, ауд. 603 

 

1. Приймак Галина Олексіївна, краєзнавець, вчитель обслуговуючої праці (1987–2010) 

Кочетоцької загальноосвітньої школи Чугуївського району Харківської області (сел. Кочеток, 

Чугуївський район, Україна): «Стреляна Антоніна Михайлівна – людина, яка залишила 

добрий слід». 

2. Бахтіна Світлана Анатоліївна, завідувач відділу пам’яток історії ОКЗ «Харківський 

науково-методичний центр охорони культурної спадщини» (м. Харків, Україна): «Внесок 

А.М. Стреляної як громадського інспектора з охорони культурної спадщини Харківської 

області в обстеження пам’яток історії і виявлення об’єктів культурної спадщини 

сел. Кочеток Чугуївського району». 
3. Жулідов Віктор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Перша 

Світова війна. Матеріали до Мартирологу». 

4. Куделко Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, професор, директор Центру 

краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька, професор кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член Консультативної 

ради з питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації, почесний громадянин м. Харкова (м. Харків, Україна): 

«Професор Микола Сергійович Гольдін як історик. До 150-річчя від дня народження». 

5. Пушкар Віктор Іванович, краєзнавець, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області, член лютеранської громади м. Харкова (м. Харків, Україна): 

«Історія лютеранського кладовища в м. Харкові». 

6. Сидоренко Володимир Володимирович, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області, протоієрей Української православної церкви (м. Харків, 

Україна): «До історії Харківського некрополя: Кирило-Мефодієвське та Всехсвятське 

(Кузінське) кладовища». 

 

 

10.00 – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ 

 

Керівник секції: Ярослав Володимирович Ліхолєтов, музеєзнавець-історик, молодший 

науковий співробітник відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «Харківський 

науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена 1030-річчю з часу хрещення Київської Русі (988), 

260-річчю від дня народження Йоганна Баптиста Шада (1758–1834), першого ординарного 

професора філософії Харківського університету та  
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225-річчю від дня народження Інокентія (Олександрова) (1793–1869) єпископа Слобідсько-

Української та Харківської єпархії 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківської державної академії культури 

за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, ауд. № 39А 

 

1. Андрейчикова Олена Олександрівна, студентка 3-го курсу кафедри музеєзнавства та 

пам’ятознавства факультету соціальних комунікацій ХДАК. Керівник: Ярослав 

Володимирович Ліхолєтов, музеєзнавець-історик, м.н.с. відділу зводу пам’яток та облікової 

документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «До історії Харківського Свято-

Покровського монастиря. Покровська церква – найдавніша збережена будівля Харкова». 
2. Дєдов Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник КЗ «Державний 

історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську», заслужений працівник культури України 

(м. Донецьк, Україна): «Історичний опис річки Сіверський Донець поблизу Святих Гір 

Помпея Шабельського (до 170-річчя публікації)». 

3. Згурський Геннадій Віталійович, доцент, кандидат історичних наук, Харківський 

інститут екології та соціального захисту (м. Харків, Україна): «250 років з дня народження 

видатного харків’янина Йоганна Амброзія Розенштрауха (1768–1835 рр.) (Й.А. 

Розенштраух – євангельський пастор у Харкові 1822-1835 рр.)». 
4. Іванов Василь Максимович, співробітник прес-служби та канцелярії Харківського 

Єпархіального Управління УПЦ, магістрант історичного факультету ХНУ імені Каразіна та 

КДАіС (м. Харків, Україна): «Жизнь и деятельность Высокопреосвященного Амвросия 

(Ключарева), архиепископа Харьковского». 
5. Крук Генріх Валерійович, учень 9-го класу Харківської спеціалізованої школи 181 

"Дьонсурі". Керівник: Резанова Ольга Василівна, вчитель історії, спеціаліст ІІ категорії 

(м. Харків, Україна): «Духовно-релігійна література кін. ХІХ- поч. ХХ  ст. на теренах 

українських земель». 
6. Кудлай Людмила Костянтинівна, методист Харківського дитячо-юнацького клубу 

моряків, керівник Музею ХДЮКМ, «Відмінник освіти України» (м. Харків, Україна): 

«Причини перенесення храмів на території Слобожанщини в межах Харківської єпархії в 

ХVІІІ-ХІХ ст. (за матеріалами архієпископа Філарета (Д.Г. Гумілевського) та 

дослідженнями краєзнавчої групи «Чайка»)». 

7. Ліхолєтов Ярослав Володимирович, музеєзнавець-історик, молодший науковий 

співробітник відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, 

Україна): «До питань церковної біографістики: Інокентій (Олександров) – останній 

єпископ Слобідсько-Української та Харківської єпархії». 

8. Лузан Анастасія Миколаївна, студентка 2 курсу кафедри музеєзнавства та 

пам’ятознавства факультету соціальних комунікацій ХДАК. Керівник: Ярослав 

Володимирович Ліхолєтов, музеєзнавець-історик, м.н.с. відділу зводу пам’яток та облікової 

документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Храм святого Іоанна Богослова в 

місті Харкові». 
9. Панков Георгій Дмитрович, доктор філософських наук, професор Харківської 

державної академії культури, професор (м. Харків, Україна): «Покаянна молитва в 

екзистенціальної аналітиці краху». 

10. Хаустов Віктор Петрович, пастор Громади «ВСІХ СВЯТИХ» Української 

Лютеранської Церкви у Харкові, магістр богослов’я (м. Харків, Україна): «250 років від 

заснування першої лютеранської громади Харкова (1868-2018 рр.)». 
11. Федорова Ольга Анатоліївна, студентка 3-го курсу кафедри музеєзнавства та 

пам’ятознавства факультету соціальних комунікацій ХДАК. Керівник: Ярослав 

Володимирович Ліхолєтов, музеєзнавець-історик, м.н.с. відділу зводу пам’яток та облікової 

документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Харківська архітектурно-церковна 

спадщина В.Х. Нємкіна». 

https://drevo-info.ru/articles/5440.html
https://drevo-info.ru/articles/1674.html
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12. Фролов Глеб Вячеславович, клінічний психолог Ризького центру психіатрії та 

наркології (м. Рига, Латвія): «Часовни – хранители памятного события на Слобожанщине». 

13. Черномаз Павло Олексійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, провідний референт ДП «Харківстандартметрологія» (м. Харків, Україна): 

«Новые архивные материалы о жизни святителя Иоанна Шанхайского и Сан-

Франциского (Максимовича) в Харькове». 
14. Шостакова Крістіна Анатоліївна, студентка 1-го курсу, кафедри музеєзнавства та 

пам’ятознавства факультету соціальних комунікацій ХДАК. Керівник: Ярослав 

Володимирович Ліхолєтов, музеєзнавець-історик, м.н.с. відділу зводу пам’яток та облікової 

документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Йоганн Баптист Шад – перший 

професор філософії Харківського університету». 

15. Янишевський Роман Іванович, краєзнавець, член Спілки журналістів України (сел. 

Махновщина, Сахновщинський район, Харківська обл., Україна): «З історії православних 

церков Сахновщинського району». 

 

11.30 – 14.30 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

Керівники секції: Тетяна Миколаївна Безрукова, керівник клубу «Краєзнавець» районного 

центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради, почесний член Національної 

спілки краєзнавців України, делегат ІV з’їзду Національної спілки краєзнавців України, 

почесний громадянин Будянської селищної ради, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області, 

Тетяна Ігорівна Романова, старший науковий співробітник відділу пам’яток історії ОКЗ 

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена 145-річчю від дня народження Миколи Вікентійовича Сібільова 

(1873-1943), археолога, краєзнавця, засновника (1920) і першого директора Ізюмського 

краєзнавчого музею 

 

Початок об 11.30 год. в приміщенні обласної галереї «Мистецтво Слобожанщини», 

за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під’їзд  

 

1. Бондаренко Станіслав Костянтинович, методист відділу культури і туризму Ізюмської 

районної державної адміністрації (м. Ізюм, Харківська обл., Україна): «Історія гори 

Крем’янець в Ізюмі». 

2. Андрєєв Анатолій Георгійович, інженер-економіст, краєзнавець, заступник голови 

громадської організації «Фонд пам’яті Капністів» (м. Харків, Україна): «Схід – Захід. Харків – 

Криворівня. Історія однієї подорожі». 

3. Андрєєва Валентина Миколаївна, кандидат економічних наук, професор МК академії 

економічних наук (м. Харків, Україна): «Евсей Григорьевич Либерман – интеллектуальный 

всплеск в экономической мысли 1960-х годов (к 120-летию со дня рождения)». 

4. Безрукова Тетяна Миколаївна, керівник клубу «Краєзнавець» районного центру 

дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради, почесний член Національної спілки 

краєзнавців України, делегат ІV з’їзду Національної спілки краєзнавців України, почесний 

громадянин Будянської селищної ради, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області. Панова Анастасія, вихованка клубу «Краєзнавець» районного центру 

дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради, учениця 8-го класу Будянського 

ліцею Харківської районної ради (сел. Буди, Харківська обл., Україна): «Історія церкви 

селища Буди Харківської області». 

5. Берлін Валерій Давидович, член спілки журналістів України, член спілки 

письменників Росії (м. Харків, Україна): «Шаляпін у Харкові. Нові знахідки». 
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6. Васильєва Марія Семенівна, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Внесок українських вчених у 

вітчизняну і світову науку. Пильчиков Микола Дмитрович (1857–1908)». 

7. Величко Тетяна Юріївна, старший науковий редактор Харківської обласної пошуково-

видавничої наукової редакції Книги Пам’яті України, член Національної спілки журналістів 

України (м. Харків, Україна): «"НЕЗАБУТНЄ". До 110-річчя з дня народження П. Л. 

Слоніма, першого директора Палацу піонерів і школярів». 

8. Гнєздова Людмила Олександрівна, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Забутий подвиг 

льотчика В.М. Казанцева, який він здійснив у мирний час 6 березня 1980 року». 

9. Григор’єва Марина Віталіївна, кандидат історичних наук, фахівець 1 категорії відділу 

реклами та брендингу центру зв’язків з громадськістю Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна (м. Харків, Україна): «Організації самодопомоги студентів 

Харківського університету у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття». 

10. Гулаков Радіон, учень 7 класу Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ № 25 з 

профільним навчанням, керівник Гочошвілі Інна Олександрівна, вчитель історії (м. Харків, 

Україна): «Подорож в минуле: історія Краматорська». 

11. Знаменщиков Микита Володимирович, член гуртка «Юний краєзнавець» КЗ 

«Лебединської районної ради районний краєзнавчий музей», студент 3-го курсу Харківського 

національного юридичного університету імені Я. Мудрого (м. Лебедин, Сумська обл., Україна): 

«Людина з великої літери – Зільберник Костянтин Олександрович, перший почесний 

громадянин м. Лебедина». 

12. Знаменщикова Валентина Миколаївна, провідний науковий співробітник КЗ 

«Лебединської районної ради районний краєзнавчий музей» (м. Лебедин, Сумська обл., 

Україна): «Український мистецтвознавець Стефан Андрійович Таранушенко та його 

діяльність в контексті формування національної державності». 

13. Колесникова Лариса Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу пам’яток 

історії ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Життєвий і творчий шлях відомого 

українського письменника, уродженця Вовчанщини Олеся Досвітнього». 

14. Крахмальова Галина Сергіївна, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, член ради Харківського дворянського зібрання (м. Харків, Україна): 

«Селище Кочеток Чугуївського району. Кінець XX – початок XXI ст.». 

15. Левченко Володимир Якович, історик-краєзнавець (м. Чугуїв, Харківська обл., 

Україна): «Чугуївські таємниці». 

16. Меліхов Віктор Григорович, викладач Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Ліквідація більшовиками системи університетської 

освіти царської Росії в 20-ті роки минулого століття». 

17. Милославський Дмитро Кирилович, кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені 

Л.Т. Малої НАМН України», секретар Обласного товариства терапевтів Харківського 

медичного товариства (м. Харків, Україна): «Купець, меценат, діяч Охтирського губернського 

самоврядування (до 165 річниці з народження Івана Миколайовича Милославського)». 

18. Мікуліна Ольга Іванівна, завідувач відділу наукової медичної інформації та 

бібліографії ХНМБ (м. Харків, Україна): «Научное наследие И. И. Мечникова и его 

харьковских учеников в фонде Харьковской научной медицинской библиотеки». 

19. Мозговський Микола Вікторович, кандидат історичних наук, директор КЗ 

«Великобурлуцька дитяча музична школа» (сел. Великий Бурлук, Харківська обл., Україна): 

«Музична культура і тоталітаризм у повоєнному Харкові (1946 – 1953рр.)». 
20. Панченко Микола Миколайович, краєзнавець, завідувач відділу природи РКЗ 

«Валківський краєзнавчий музей» (м. Валки, Харківська обл., Україна): «Валки – гончарна 

столиця Слобожанщини». 

21. Пушкар Віктор Іванович, краєзнавець, член лютеранської громади м. Харкова 

(м. Харків, Україна): «Історія створення УФТІ. Олександр Вайсберг. Фридрих Хоутерманс». 

https://ppt-online.org/170545
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22. Пушкар Віктор Іванович, краєзнавець, член лютеранської громади м. Харкова 

(м. Харків, Україна): «Будинок по вулиці Чайковського, 14 у м. Харкові (екскурсія)». 

23. Романова Тетяна Ігорівна, старший науковий співробітник відділу пам’яток історії 

ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Пам’ятники Т.Г. Шевченку в смт Шевченкове. За 

матеріалами інвентаризації пам’яток історії та монументального мистецтва 

Шевченківського району у 2017 році». 

24. Тріпутіна Наталія Петрівна, завідувач сектору виховної роботи наукової бібліотеки 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Лауреат 

творчої премії 2013 р. імені Д. Багалія у галузі краєзнавства за дослідження історії становлення 

та розвитку комунального господарства м. Харкова і публікацію низки статей, заслужений 

працівник ХНУМГ імені О.М. Бекетова (м. Харків, Україна): «″В начале было Слово″. До 130-

річчя від дня народження професора Олександра Івановича Колесникова». 

25. Скубій Ірина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО 

«Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін» Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка (м. Харків, 

Україна): «Універсальний магазин в міському просторі Харкова в 1920-1930-і роки».  

26. Шевлякова Надія Андріївна, вчитель історії, методист-екскурсовод в КДК 

"Тростянецький", краєзнавець (м. Тростянець, Сумська обл., Україна): «Леопольд Кеніг в 

історії становлення та розвитку Тростянеччини». 

 

 

19 квітня 2018 р. 

8.30. – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОГРАФІЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКА, ДІАЛЕКТОЛОГІЯ І ЛІТЕРАТУРНЕ 

КРАЄЗНАВСТВО 

 

Керівник секції: Михайло Михайлович Красиков, директор Харківського відділення 

Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

імені М.Т. Рильського НАН України, професор кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор 

Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», член 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, кандидат філологічних наук, член Національної 

спілки письменників України. 

 

Робота секції присвячена 90-річчю від дня народження Єфросинії Хомівни Широкорад – 

лінгвіста, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

Початок о 8.30 год. в приміщенні Національного технічного університету «ХПІ» 

за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Вечірній корпус, Мультимедійний клас (1 поверх, 

ліворуч до кінця) 

 

1. Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (м. Харків, Україна): 

«Історико-лінгвістичні праці професора Єфросинії Хомівни Широкорад». 

2. Будюкова Віра Григорівна, керівник гуртка «Історичне краєзнавство» Валківського 

районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на базі Огульцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вчитель математики та інформатики Огульцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (с. Огульці, Валківський район, Харківська обл., 

Україна): «Поет-земляк Олександр Корж. До 115-річчя від дня народження». 

https://maps.google.com/?q=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+2,+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%A3-+1,+7&entry=gmail&source=g
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3. Валійова Тамара Олексіївна, старший викладач кафедри українознавства 

філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна): «Професор Є.Х. Широкорад як людина і педагог». 

4. Полякова Юліана Юріївна, театрознавець, головний бібліограф Центральної наукової 

бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна): 

«Учений і бібліографія: згадуючи Єфросинію Хомівну Широкорад». 

5. Сагаровський Анатолій Ананійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (1964–2014), 

автор матеріалів до діалектичного (випуски 1 і 2) та фразеологічного словників Центральної 

Слобожанщини (Харківщини) (2011–2015) (м. Харків, Україна): «Талановита. Скромна. 

Неповторна. До 90-річчя від дня народження Єфросинії Хомівни Широкорад – лінгвіста, 

професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». 

6. Акімова Наталія Леонідівна, член Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України, народний майстер, методист КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №1 Харківської 

міської ради (м. Харків, Україна): «Сюжетні рушники Заслуженого майстра народної 

творчості України Р.З. Кушнаренко». 

7. Бадаєв Дмитро Володимирович, провідний хранитель музею історії Національного 

Фармацевтичного Університету (м. Харків, Україна): «До 95-річчя М.Ф. Гетманца: спадщина 

"Слова о полку Игореве" і фестиваль "Ігорів Полк" (2005–2017)». 

8. Беценко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, 

Михно Людмила Петрівна, магістр Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка (м. Суми, Україна): «Топоніми Путивльського регіону Сумщини: студії 

історико-лінгвістичної реконструкції найменувань». Доповідь в режимі On-line. 

9. Беценко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(м. Суми, Україна): «Домінантна роль лінгвокраєзнавчої компетенції у контексті якісної 

професійної підготовки вчителя-філолога в умовах інноваційного розвитку освіти». 

Доповідь в режимі On-line. 

10. Гейдел Алла Михайлівна, викладач КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

(м. Харків, Україна): «Поетика творів архімандрита Онуфрія». 

11. Глибицька Світлана Борисівна, головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Польот 

голубки: висока і трагічна доля Олени Голуб-Пушкар (1958–2018)».  

12. Дмитрієва Олена Миколаївна, головний бібліотекар відділу «Україніка» імені 

Т. Г. Шевченка Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (м. Харків, 

Україна): «Харків у житті та творчості Олеся Гончара: до 100-річчя від дня народження 

письменника». 

13. Жуйкова Маргарита Василівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (Луцьк), член Міжнародного комітету славістів (Комісія 

етнолінгвістики) (м. Луцьк, Україна): «Дослідження картини світу носіїв праслав’янської 

мови у працях професора Є.Х. Широкорад». 

14. Карнаушенко Галина Нилівна, кандидат філологічних наук, доцент ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Етнолінгвістична проблематика в науковій та 

педагогічній творчості професора Є.Х. Широкорад». 

15. Карнаушенко Галина Нилівна, кандидат філологічних наук, доцент ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, Кузьменко Олександр Дмитрович, старший викладач кафедри романської 

філології та перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна краєзнавець, журналіст, Сало Дар’я Сергіївна, 

викладач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян ХНЕУ імені 

С. Кузнеця (м. Харків, Україна): «Проблеми дослідження культурних зв’язків між 

Слобожанщиною і Бєларуссю». 
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16. Карнаушенко Галина Нилівна, кандидат філологічних наук, доцент ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, Панасенко Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри романської 

філології та перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Слов’янсько-романські 

етнолінгвістичні паралелі в працях О.О. Потебні». 

17. Коваль Галина Василівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту народознавства НАН України (м. Львів, Україна): «Фольклорний образ 

Параскеви-П’ятниці у проекції релігійно-ментальних цінностей українців». 

18. Козлова Вікторія Романівна, учениця 10-го класу Харківської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 71 Харківської міської ради Харківської області (м. Харків, Україна): «Традиції 

святкування Івана Купала в Слобідській Україні та країнах Європи». 

19. Кравченко (Олійник) Наталія Дмитрівна, президент Харківського міського клубу 

писанкарства (з 2013 р.), вчитель КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний заклад» 

Харківської обласної ради» (КЗ «ХС НВЗ» ХОР), народний майстер мистецтв України (з 2018 

р.) (м. Харків, Україна): «Історія колекції писанок Харківського історичного музею імені 

М.Ф. Сумцова та сьогодення». 
 

10.00 – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: МОВНА СПАДЩИНА І АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Керівник секції: Елла Борисівна Щербина, доцент кафедри українознавства Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв 

 

Робота секції присвячена 135-річчю від дня народження Іпполита Миколайовича Нагібіна 

(1883-1951), викладача давньогрецької та латинської мов, доцента кафедри класичної філології 

Харківського університету. 130-річчю від дня народження Леоніда Арсенійовича 

Булаховського (1888-1961), українського мовознавця, члена-кореспондента АН СРСР, 

академіка АН УРСР, члена Харківського історико-філологічного товариства 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського художнього музею 

за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11 

 

1. Вакуленко Марія Станіславівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Активна і 

пасивна лексика на сучасному етапі». 
2. Долуда Анастасія Костянтинівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Графічний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Візуальна 

мова: вербальні і невербальні компоненти діалогу». 

3. Ісадченко Владислав Сергійович, студент 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Штучна 

абревіатура». 
4. Ісмагілова Анжеліка Рафісівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Фемінітиви 

у сучасній українській мові». 

5. Мамутова Веліде Меметівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Групи 

лексики у національних стилях української мови». 
6. Наказненко Ольга Олексіївна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Досягнення 

українського кінематографу у глобалізованому світі». 

7. Новіков Кирил Миколайович, студент 3-го курсу, спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Питання 

національної ідентичності у кінофільмі ″Кіборги″». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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8. Печерська Інна Андріївна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Фольклорні 

персонажі у новітній анімації». 
9. Рабко Анастасія Віталіївна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Щербина Елла Борисівна, доцент 

кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, 

Україна): «Українська мультиплікація 1960-80-х років». 

10. Сафронова Анастасія Олександрівна, студентка 3-го курсу спеціалізації 

«Мультимедійний дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, 

Україна): «Український кінематограф: від зародження до сьогодні». 

11. Сахацька Ангеліна Іванівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Графічний дизайн» 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Народні мотиви у 

сучасній українській музиці». 
12. Склярова Катерина В’ячеславівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Дизайн 

інтер’єра» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): 

«Український тост як елемент етикету». 

13. Телешева Наталя Костянтинівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Мультимедійний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): 

«Складноскорочені слова у сучасній українській мові». 
14. Тюкова Анастасія Ігорівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Графічний дизайн» 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Доля слоганів в 

сучасному графічному дизайні». 

15. Шаповал Поліна Володимирівна, студентка 3-го курсу спеціалізації «Графічний 

дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна): «Сучасний 

святковий обряд». 
 

10.00 – 15.00 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ РОДИН ТА ГЕНЕАЛОГІЯ 

 

Керівник секції: Олексій Олександрович Короленко, інженер-радіотехнік, дослідник 

 

Робота секції присвячена 90-річчю від дня народження Олексія Олександровича 

Іваницького, дворянина за походженням, інженера, краєзнавця, онука відомого фотографа 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, ауд. 494 

 

1. Будюкова Віра Григорівна, керівник гуртка «Історичне краєзнавство» Валківського 

районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на базі Огульцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вчитель математики та інформатики Огульцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (с. Огульці, Валківський район, Харківської обл., 

Україна): «Повернення родини Певних в історію України». 

2. Євсюкова Анастасія Андріївна, учениця 6-го класу Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 130 Харківської міської ради Харківської області, керівник вчитель 

української мови ХЗОШ № 130 Шахова Ольга Вікторівна (м. Харків, Україна): «Проблема 

історичної пам’яті на прикладі генеалогії української родини». 

3. Ісичко Ірина Андріївна, зберігач фондів Краєзнавчого музею Печенізького району 

імені Т.А. Суліми (сел. Печеніги, Харківська обл., Україна): «Печенізька гілка родового дерева 

Героя Радянського Союзу Сухомліна Івана Михайловича, до 95-річчя від дня народження». 

4. Овсяннікова Наталія Борисівна, керівник наукового гуртка МАН Центру позашкільної 

роботи м. Краматорська, керівник краєзнавчого музею ЦПР (м. Краматорськ, Донецька обл., 

Україна): «Рід слобідських козаків, дворян Бистрицьких». 
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5. Турчинов Євген Іванович, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, директор Чугуївської загальноосвітньої школи I-III ст. № 1 імені 

І.Ю. Рєпіна (сел. Малинівка, Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна): «Матеріали до 

біографії письменника Юхвіда Леоніда Ароновича». 

6. Філіпенко Наталія Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії теоретичних досліджень та редакційно-видавничої діяльності 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (ХНДІСЕ) імені заслуженого 

професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (м. Харків, Україна): «Славетна 

родина Бокаріус – життя присвячене науці». 

7. Овсяннікова Наталія Борисівна, керівник наукового гуртка МАН Центру позашкільної 

роботи м. Краматорська, керівник краєзнавчого музею ЦПР (м. Краматорськ, Донецька обл., 

Україна): «Родовід святителя Іоанна Шанхайського». 

 

10.00 – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ СВІТОВИХ ВОЄН XX СТОЛІТТЯ 

 

Керівник секції: Юрій Володимирович Червяк, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області, краєзнавець 

 

Робота секції присвячена 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни (1914-1918) 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, ауд. 603 

 

1. Безрукова Тетяна Миколаївна, керівник клубу «Краєзнавець» районного центру 

дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради, почесний член Національної спілки 

краєзнавців України, делегат ІV з’їзду Національної спілки краєзнавців України, почесний 

громадянин Будянської селищної ради, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області (сел. Буди, Харківська обл., Україна): «Ветерани Другої світової війни із 

селища Буди Харківського району Харківської області. До 75-річниці визволення 

Харківського району». 

2. Булгакова Алла Іванівна, старший науковий редактор Обласної редакції Книги 

Пам’яті України (1994–2003) (м. Харків, Україна): «Мобілізація (вербування) жінок 

Харківщини в Червону армію після вигнання з нашої землі нацистських окупантів. 1943-

1944 рр. (за нещодавно розсекреченими документами державного архіву)». 

3. Водолаженко Людмила Іванівна, директор Краснопавлівського краєзнавчого музею 

Лозівського району, громадський інспектор з охорони культурної спадщини Харківської 

області (сел. Краснопавлівка, Лозівський район, Харківська обл., Україна): «П’ять вогняних 

годин. До 75-річчя визволення Лозівщини від нацистських окупантів». 

4. Водолаженко Людмила Іванівна, директор Краснопавлівського краєзнавчого музею 

Лозівського району, громадський інспектор з охорони культурної спадщини Харківської 

області (сел. Краснопавлівка, Лозівський район, Харківська обл., Україна): «Кутлінці». 

5. Волошко Алла Миколаївна, завідувач сектору культури Богодухівської 

райдержадміністрації (м. Богодухів, Харківська обл., Україна): «Дроздовці». 

6. Воробйов Олександр Зіновійович, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Предприятия 

авиапромышленности в г. Харькове на 22.06.1941». 
7. Жулідов Віктор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): 

«Харьковчане-железнодорожники на строительстве Волжской рокады в 1941-1943 гг.». 

8. Жулідов Віктор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Лазарет часів Першої 

Світової війни. Село Хатнєє Вовчанського повіту». 
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9. Кац Ігор Петрович, голова громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ – 

"ГОЛОКОСТ"» (м. Харків, Україна): «Пам’ятники жертвам Голокосту на Харківщині». 

10. Ковальов Валерій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, лауреат літературно-

мистецької і краєзнавчої премії імені П. Василенка, лауреат обласного літературного конкурсу 

імені О.С. Масельського, Раєнко Леонід Вадимович, краєзнавець, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини Харківської області, заслужений філателіст України (м. Харків, 

Україна): «Все життя в дорозі. С.О. Борзенко, перший фронтовий журналіст – Герой 

Радянського Союзу». 

11. Ручкін Микола Володимирович, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області, біолог, краєзнавець, автор книг «Соколово. Записки краеведа.», 

«І.В.А. територія р. Мжа» «Ванда Біневська – женщина-снайпер, женщина-парашютист, 

женщина-загадка» (м. Харків, Україна): «Чехословацькі бійці і їх долі після закінчення Другої 

світової війни». 

12. Саяний Михайло Іванович, директор Зміївського краєзнавчого музею, заслужений 

працівник культури України, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, почесний громадянин Зміївського району (м. Зміїв, Харківська обл., 

Україна): «Генерал Костенко – повернення із забуття». 

13. Старченко Віктор Сергійович, директор спеціалізованого приватного підприємства 

«Військові меморіали "Схід"», громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, член Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при 

Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (м. Харків, 

Україна): «Пошук непохованих останків радянських воїнів на місцях боїв на території 

Барвінківського району в травні 1942 року». 

14. Черноморець Віталій Олександрович, громадський інспектор з охорони культурної 

спадщини Харківської області, почесний член Національної спілки краєзнавців України та 

клубу «Краєзнавець», член союзу конгресу літераторів України, почесний громадянин 

сел. Пісочин (сел. Пісочин, Харківський р-н, Харківська обл., Україна): «Матеріали до 

написання «Книги Пам’яті селища Пісочин». 

15. Червяк Юрій Володимирович, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Танк Mk-V Рікардо». 

 

10.00 – 15.00 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Керівник секції: Вікторія Валеріївна Черкаско, заступник директора ОКЗ «Харківський 

науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена 155-річчю від дня народження професора Харківського університету, 

історика мистецтв, археолога Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908) 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського художнього музею 

за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 

 

1. Вар`ян Оксана Олександрівна, завідувач відділу КЗ «Запорізький обласний центр 

охорони культурної спадщини» ЗОР (м. Запоріжжя, Україна): «Пам`ятки історії як 

інструмент формування колективної пам`яті (до питання переосмислення пам`яток 

історії радянського періоду)». 

2. Алєксєєнко Анна Олександрівна, начальник відділу використання інформації 

документів Центрального державного науково-технічного архіву України (Харків, Україна): 

«Урахування історико-культурної спадщини при формуванні центру Харкова: 

джерелознавчий аналіз науково-технічного звіту «КиївНДІмістобудування», що 

зберігається у ЦДНТА України». 
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3. Заворіна Анастасія Анатоліївна, аспірант кафедри реставрації та реконструкції 

архітектурних об’єктів Харківського національного університету будівництва та архітектури 

(м. Харків, Україна): «Особливості української традиційної архітектури Вовчанського 

району». 

4. Верещака Анастасія Олександрівна, учениця 8-го класу Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Балаклійської міської ради Харківської області, 

керівник Махаріна Лариса Миколаївна, вчитель історії Балаклійської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 

Балаклійського Центру дитячої та юнацької творчості  Балаклійської районної ради Харківської 

області (м. Балаклія, Харківська обл., Україна): «Святилище муз на Балаклійщині». 

5. Дворкін Ігор Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної 

історії НТУ «ХПІ» (м. Харків, Україна): «Внесок Василя Данилевича в розвиток музейної 

справи України». 

6. Денисенко Ігор Миколайович, член правління Харківського обласного благодійного 

фонду сприяння історико-культурним дослідженням «Діти підземелля» (м. Харків, Україна): 

«Щеклєєвські підземелля». 

7. Лузан Анастасія Миколаївна, студентка 2 курсу спеціальності «Музеєзнавство та 

пам’яткознавство» Харківської державної академії культури (м. Харків, Україна): 

«Етнографічні фестивалі, як засоби формування музейного бренду, як одного із засобів 

збереження нематеріальної культурної спадщини». 

8. Павлова Ольга Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна): «Проблеми збереження пам’яток історії та культури в навчальних 

курсах історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна». 

9. Павлюк Олена Олегівна, студентка 2-го курсу Харківської державної академії 

культури, факультет cоцiальних комунiкацiй, кафедра музеєзнавства та пам’яткознавства 

(м. Харків, Україна): «Перспективи розвитку віртуальних музеїв на прикладі авторського 

віртуального етнографічного музею ″Пані Гонорова″». 

10. Прилуцький Борис Мойсейович, інженер, керівник будівництва пам’ятника «Менора» 

меморіального комплексу «Дробицький Яр» (м. Кобленц, Німеччина): «Пам’ятки Другої 

світової війни в Кобленце (Німеччина)». 

11. Ряполов Віктор Михайлович, мистецтвознавець-реставратор, старший науковий 

співробітник НДЧ, завідувач архівного відділу Науково-дослідного і проектного інституту 

цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ» (м. Харків, Україна): «Куликівський узвіз, 12 в м. 

Харкові: особняк та його володарі». 

12. Філіпенко Наталія Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії теоретичних досліджень та редакційно-видавничої діяльності 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (ХНДІСЕ) імені Заслуженого 

професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (м. Харків, Україна): «Кабінет-музей 

Заслуженого професора М.С. Бокаріуса – гордість ХНДІСЕ». 

 

12.00 – 17.00 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ: «МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА СЛОБОЖАНЩИНИ» 

 

Керівник секції: Володимир Дмитрович Путятін, мистецтвознавець, провідний науковий 

співробітник відділу пам’яток історії ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони 

культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена 105-річчю від дня народження Василя Івановича Агібалова (1913-

2002), українського скульптора, художника, педагога 

Початок о 12 год. в приміщенні обласної художньої галереї «Мистецтво Слобожанщини» 

за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під’їзд, 1-й поверх 
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1. Коваль Олег Володимирович, викладач Харківського державного художнього училища, 

член ХОО НЮХУ (м. Харків, Україна): «Монументальне мистецтво України у курсі історії 

мистецтв та скульптури Харкова». 

2. Лагутіна Вєра Олександрівна, завідувач відділу сучасного мистецтва КЗ «ХООМЦКМ» 

та обласною художньою галереєю (м. Харків, Україна): «Художні виставки 2018 р. в галереї 

″Мистецтво Слобожанщини″». 
3. Мархайчук Наталія Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

українознавства ХДАДМ (м. Харків, Україна): «Проблеми вивчення пам’яток  

монументального мистецтва Харківщини». 

4. Паньок Тетяна Володимирівна, професор, завідувач кафедрою образотворчого 

мистецтва ХНПУ імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна): «Харківський художній 

технікум. Скульптурне відділення». 

5. Пересьолкова Яна Геннадіївна, старший науковий співробітник відділу пам’яток історії 

ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Нетипові пам’ятники на братських могилах 

Харківщини». 

6. Путятін Володимир Дмитрович, провідний науковий співробітник відділу пам’яток 

історії ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Меморіальні дошки Харкова роботи 

О.М. Демченка і В.Д. Семенюка часів незалежної України». 
7. Пухарєв Вікентій Вікторович, аспірант кафедри теорії та історії мистецтв ХДАДМ 

(м. Харків, Україна): «Монументальне мистецтво України та пам’ятники Харкова». 

8. Рачков Євген Сергійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології ХНУ імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Символи та 

пам’ятники ХНУ імені В.Н. Каразіна». 

9. Савицька Лариса Леонідівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії 

культури і філософії науки філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 

Україна): «Монументальна скульптура і влада». 

10. Чеботов Юрій Павлович, член Правління ХОО НСХУ, старший викладач кафедри 

малюнку ХДАДМ (м. Харків, Україна): «Рисунок як основа професії художника. Харківська 

школа малюнку». 

 

20 квітня 2018 р. 

 

10.00 – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ, ОХОРОНА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ  

 

Керівник секції: Галина Михайлівна Охріменко, завідувач відділу пам’яток археології ОКЗ 

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена 210-річчю від дня народження Вадима Васильовича Пассека (1808–

1842), історика, етнографа, археолога 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського художнього музею 

за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11 

 

1. Білько Іван Володимирович, старший науковий співробітник відділу пам’яток 

археології ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Результати інвентаризації пам’яток 

археології Шевченківського району Харківської області». 

2. Буйнов Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент-консультант 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Сосуды 

бондарихинской культуры с календарно-солнечной символикой». 

3. Голубєв Андрій Михайлович, науковий співробітник ДП ОАСУ «Слобідська 
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археологічна служба»(м. Харків, Україна): «Монети із салтівських кремацій Верхнього 

Подонців’я». 

4. Григор’янц Михайло Миколайович, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Граффити 

на скифских зеркалах из украинского лесостепного Левобережья». 

5. Дідик Віктор Васильович, старший науковий співробітник відділу пам’яток 

археології ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Випадкові знахідки доби палеоліту із 

водозборів Береки та Орільки (за матеріалами інвентаризації Первомайського р-ну)». 

6. Забуга Олександр Васильович, науковий співробітник Лозівського краєзнавчого 

музею (м. Лозова, Харківська обл., Україна): «Нове поселення доби пізньої бронзи біля с. 

Миколаївки (Лозівський р-н Харківська обл.)». 

7. Качало Світлана Іванівна, молодший науковий співробітник відділу пам’яток 

археології ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Багатошарове поселення Березовий 

гай». 

8. Квітковський Віктор Ігорович, викладач кафедри «Соціально-економічних 

дисциплін» Харківської гуманітарно-педагогічної академії (м. Харків, Україна): «Побутові та 

господарські споруди лісостепового населення салтово-маяцької культури». 

9. Колода Володимир Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, завідувач Археологічною лабораторією ХНПУ імені Г.С. Сковороди (м. Харків, 

Україна): «Ковальський скарб біля с. Варварівка Вовчанського району». 

10. Ліхолєтов Ярослав Володимирович, музеєзнавець-історик, молодший науковий 

співробітник відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, 

Україна): «Зарубіжний досвід музеєфікації археологічних пам’яток. Проблеми та 

перспективи музеєфікації об’єктів археологічної спадщини на території Харківщини». 

11. Охріменко Галина Михайлівна, завідувач відділу пам’яток археології ОКЗ 

«ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Життя та науковий шлях М.В. Сібільова, українського 

вченого, музейника, археолога, дослідника археологічних пам’яток Слобожанщини, 

Донеччини, Донщини (1873-1943)». 

12. Свистун Геннадій Євгенович, археолог, член Консультативної ради з питань охорони 

культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації (м. Люботин, Харківська обл., Україна): «Траса проходження укріплень 

Чугуївського городища в історичному центрі сучасного Чугуєва». 

13. Скирда Валерій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): «Дослідження 

харківського археолога Є.В. Пузакова». 

14. Окатенко Віталій Миколайович, старший науковий співробітник ДП ОАСУ 

«Слобідська археологічна служба» (м. Харків, Україна): «Збереження та охоронні 

дослідження пам’яток археології з використанням новітніх технологій». 

15. Шевлякова Надія Андріївна, вчитель історії, методист-екскурсовод в КДК 

"Тростянецький", краєзнавець (м. Тростянець, Сумська обл., Україна): «Зарічанські 

археологічні дослідження скіфських курганів та могильників». 

 

8.30. – 17.00 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОГРАФІЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКА, ДІАЛЕКТОЛОГІЯ І ЛІТЕРАТУРНЕ 

КРАЄЗНАВСТВО 

 

Керівник секції: Михайло Михайлович Красиков, директор Харківського відділення 

Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

імені М.Т. Рильського НАН України, професор кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор 

Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», член 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 
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Харківської обласної державної адміністрації, кандидат філологічних наук, член Національної 

спілки письменників України. 

 

Робота секції присвячена 140-річчю від дня народження Гната Хоткевича (1878-1938)– 

письменника, історика, бандуриста, композитора, мистецтвознавця, етнографа, педагога, 

громадського і політичного діяча, репресованого 

 

Початок о 8.30 год. в приміщенні Національного технічного університету «ХПІ» 

за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Вечірній корпус, Мультимедійний клас (1 поверх, 

ліворуч до кінця) 

 

1. Красиков Михайло Михайлович, директор Харківського відділення Українського 

етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М.Т. Рильського НАН України, професор кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор 

Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ«ХПІ», член 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, кандидат філологічних наук, член Національної 

спілки письменників України (м. Харків, Україна): «Добро і зло у традиційній народній 

культурі українців (за матеріалами польових досліджень 2017 року)». 

2. Кронгауз Владислав Олександрович, вчитель історії та Харківщинознавства КЗ 

«Харківська спеціалізована школа» ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської 

області (м. Харків, Україна): «Компаративний аналіз факторів експлуатації та особливості 

організації роботи міського громадського транспорту Харкова в умовах повсякденних 

перевезень (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

3. Малютіна Оксана Костянтинівна, доцент, кандидат історичних наук кафедри 

українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків, 

Україна): «Харківські кадетські періодичні видання 1905-1906 рр.». 

4. Масленникова Марина Дмитрівна, студентка 2-го курсу факультету соціальних 

комунікацій, кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії 

культури (м. Харків, Україна): «Етнографічний онлайн-музей народного одягу 

Слобожанщини ″Стильні слобожани″». 

5. Матковський Олександр Миколайович, провідний концертмейстер кафедри 

мистецької педагогіки та хореографії факультету мистецтв Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна): «Кобзарство – унікальне 

явище української народно-музикальної культури Слобожанщини та Гетьманщини». 

Доклад у режимі On-line. 

6. Михно Людмила Петрівна, магістр Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна): «Лінгвістичне краєзнавство в сучасній науково-

освітній та науково-дослідницькій парадигмі (загальні питання)». 

7. Новиков Анатолій Олександрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені О. Довженка (м. Глухів, Сумська обл., Україна): 

«Літературна творчість Марка Кропивницького слобожанського періоду». 

8. Овчинникова Світлана Іванівна, зав. сектором відділу "Україніка" імені 

Т.Г. Шевченка (м. Харків, Україна): «Інноваційний проект ХДНБ імені В.Г. Короленка на 

допомогу екскурсійній діяльності». 

9. Почекуєв Олександр Валентинович, учень 10-го класу Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Балаклійської міської ради Харківської області, 

керівник Махаріна Лариса Миколаївна, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» Балаклійського Центру дитячої та юнацької творчості Балаклійської районної 

ради Харківської області (м. Балаклія, Харківська обл., Україна): «Піклування про сиріт в 

українській традиції». 

https://maps.google.com/?q=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+2,+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%A3-+1,+7&entry=gmail&source=g
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10. Сагаровський Анатолій Ананійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (1964–2014), 

автор матеріалів до діалектичного (випуски 1 і 2) та фразеологічного словників Центральної 

Слобожанщини (Харківщини) (2011–2015) (м. Харків, Україна): «Ідіолект у говіркових 

реаліях». 

11. Руденко Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор Харківського 

державного університету харчування та торгівлі (м. Харків, Україна): «Сакральні харчові 

реалії Слобожанщини в ХІХ – на поч. ХХ ст.ст.». 

12. Сапожнікова Лариса Яківна, доцент кафедри іноземних мов Харківського державного 

університету харчування та торгівлі (м. Харків, Україна): «Мистецтво української вишивки 

як етнічна спадщина». 

13. Семенова Мирослава Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Харківської гуманітарно-педагогічної академії, 

керівник Зразкового художнього фольклористично-етнографічного колективу "Мережка" 

Центру дитячої та юнацької творчості № 1 на базі Харківської гімназії № 6 "Маріїнська 

гімназія", співачка дослідницько-виконавського гурту "Муравський шлях", Заслужена 

артистка України (м. Харків, Україна): «Виховання зберігачів фольклорної спадщини 

Слобожанщини». 

14. Сердега Руслан Леонідович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна): 

«Власні назви людей у приказках українського народу». 

15. Сокіл Ганна Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені 

І. Франка, (м. Львів, Україна): «Із сторінок фольклористичної діяльності наукового 

товариства ім. Шевченка у Львові та історико-філологічного товариства у Харкові». 

16. Трощук Анатолій Петрович, краєзнавець, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, 

нагороджений медаллю «Захисник Вітчизни» (м. Харків, Україна): «″Слово о полку Ігореві″ в 

творчості Івана Франка». 

17. Умнова Лілія Миколаївна, головний зберігач фондів КЗ «Лебединської районної ради 

районний краєзнавчий музей» (м. Лебедин, Сумська обл., Україна): «Лебединський період 

діяльності Никанора Онацького». 

18. Шин Дійон Володимирівна, учениця 10-го класу Харківської спеціалізованої школи 

181 "Дьонсурі", керівник Резанова Ольга Василівна, вчитель історії, спеціаліст ІІ категорії 

(м. Харків, Україна): «Історія корейського свята Чосок». 

19. Гусєв Володимир Андрійович, краєзнавець (м. Харків, Україна):  «Книжковий Харків 

2-ої половини ХХ століття». 

20. Ульянов Андрій, студент 1-го курсу кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства 

Харківської державної академії культури. Науковий керівник старший викладач кафедри 

музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії культури, кандидат 

історичних наук Щербань Олена Василівна (м. Харків, Україна): «Віртуальний музей 

"Народні струнні інструменти України"». 

21. Шостакова Христина, студентка першого курсу кафедри музеєзнавства та 

пам'яткознавства Харківської державної академії культури. Науковий керівник старший 

викладач кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії 

культури, кандидат історичних наук Щербань Олена Василівна (м. Харків, Україна): 

«Віртуальний музей української народної пісні». 
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10.00 – 15.00 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ: «ЗБЕРЕГТИ КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ СЛОБОЖАНЩИНИ – 

БЕЗЦІННЕ СХОВИЩЕ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ» 

 

Керівник секції: Світлана Анатоліївна Бахтіна, завідувач  відділу пам’яток історії ОКЗ 

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Робота секції присвячена 145-річчю від дня народження Костянтина Миколайовича Жукова 

(1873-1940), українського і російського архітектора, теоретика і практика українського 

модерну, педагога 

 

Початок о 10 год. в приміщенні Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, читальний зал бібліотеки 

 

1. Мартиненко Ігор Едуардович, завідувач кафедри цивільного права та процесу, доктор 

юридичних наук, професор Гродненського державного університету імені Я. Купали 

(м. Гродно, Білорусь): «Первый опыт кодификации законодательства об охране 

культурного наследия: преимущества и недостатки». 

2. Бахтіна Світлана Анатоліївна, завідувач відділу пам’яток історії ОКЗ «ХНМЦОКС» 

(м. Харків, Україна): «Культурна спадщина Василя Григоровича Колокольцова. За 

матеріалами інвентаризації об’єктів та пам’яток історії і монументального мистецтва 

Вовчанського району». 

3. Жулідов Віктор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Будинок, 

який належав Голоперовій Лідії Павлівні, дочці харківського губернського секретаря 

П.В. Голоперова за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 4». 

4. Говорова Ірина Іванівна, громадський інспектор з охорони культурної спадщини 

Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Будинок, в якому жила родина 

Салтикових за адресою: м. Харків, ріг вул. Жон Мироносиць, 2 і вул. Чернишевської, 16». 

5. Жулідов Віктор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, громадський інспектор з 

охорони культурної спадщини Харківської області, краєзнавець (м. Харків, Україна): «Будинок 

по вулиці Жон Мироносиць 6/8, в якому з 1936 до 1941 рік мешкав поет і драматург 

О.І. Введенський». 

6. Марьонкіна Валентина Геннадіївна, завідувач відділу зводу пам’яток та облікової 

документації ОКЗ «ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Науково-довідкові енциклопедичні 

видання про об’єкти культурної спадщини Харківщини за матеріалами Зводу пам’яток 

історії та культури України». 

7. Нарожна Вікторія Павлівна, завідувач відділу проектної документації ОКЗ 

«ХНМЦОКС» (м. Харків, Україна): «Пам’ятні місця Харківщини, пов’язані з ім’ям 

драматурга, актора і режисера Марка Лукича Кропивницького». 

8. Ряполов Віктор Михайлович, мистецтвознавець-реставратор, старший науковий 

співробітник НДЧ, завідувач архівного відділу Науково-дослідного і проектного інституту 

цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ» (м. Харків, Україна): «Пам’яткоохоронна 

діяльність НДІП «СХІДБУДПРОЕКТ» у 2017 р.». 
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14.00 – 17.00 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ 

 

Керівник: Лариса Миколаївна Колесникова, молодший науковий співробітник відділу 

пам’яток історії ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» 

 

Початок о 14 год. в приміщенні Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, читальний зал бібліотеки 

 

1.  Наукові збірки «Культурна спадщина Слобожанщини» № 29-№33 – 2016 рік, № 34-№ 36 

– 2017 рік. (повідомлення Бахтіної Світлани Анатоліївни, завідувача відділу пам’яток історії 

ОКЗ «ХНМЦОКС»). 

2. Видання освітянського краєзнавства Харківщини за 2016 – 2017 рр. (повідомлення 

Безрукової Тетяни Миколаївни, керівника клубу «Краєзнавець» районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради, почесного члена Національної спілки 

краєзнавців України, делегата ІV з’їзду Національної спілки краєзнавців України, почесного 

громадянина Будянської селищної ради, громадського інспектора з охорони культурної 

спадщини Харківської області) 

3. Книга: «Они работали с академиком Александром Шалимовым» / идея проекта 

Н.Л. Битчук (Павлова). – Харьков: «НТМТ», 2017. – 316 c. (повідомлення Битчук Наталії 

Леонідівни, кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника). 

4. Книга: Божко В. «Сергей Есенин: друзья и враги». – Харьков: Мачулин, 2017. – 294 с., 

21 л. (серия»Личность, время, Харьков») (повідомлення Божка Владислава Андрійовича, 

члена Харківської організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, одного із засновників музею 

Сергія Єсеніна в ЗОШ № 17 м. Харкова, почесного краєзнавця України). 

5. Історико-меморіальна серія публікацій Харківської правозахисної групи і видавництва 

"Права людини". До 15-річчя видання книги Шоломової С.Б. «Забвение над ними бессильно» 

(2003 рік), присвяченої першим новомученикам 20 ст. на харківській землі, що постраждали за 

віру (повідомлення Захарова Євгенія Юхимовича, кандидата технічних наук, директора ГО 

"Харківська правозахисна група). 

6. Виставка публікацій Софії Богданівни Шоломової, українського та радянського 

книгознавця, літературознавця та краєзнавця, історика української та російської духовної 

культури XVIII—XX століть» (повідомлення Захарова Євгенія Юхимовича, кандидата 

технічних наук, директора ГО "Харківська правозахисна група). 

7. Журнал «Порцеляна» (№ 1 – 3). Єдиний в Україні журнал, присвячений художньому 

фарфору, його історії, майстрам, окремим виробам як в Україні так і за кордоном (повідомлення 

Корнєва Андрія Юрійовича, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри теорії та історії 

мистецтв Харківської державної академії дизайну та мистецтв). 

8. История и образ: Упаковка Харьковской бисквитной фабрики. 1950 – 1990. – Харків: 

Раритети України, 2017. – 104 с. (повідомлення Корнєва Андрія Юрійовича, кандидата 

мистецтвознавства, доцента кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії 

дизайну та мистецтв). 

9. Каталог української новорічної листівки. 1941 – 1991. – Харків: Раритети України, 2017. 

– 96 с. (повідомлення Корнєва Андрія Юрійовича, кандидата мистецтвознавства, доцента 

кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну та мистецтв). 

10. Скубій Ірина. Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921–-1929): економіка та 

повсякденність. – X.: Раритети України, 2017. – 308 с. (повідомлення Корнєва Андрія 

Юрійовича, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри теорії та історії мистецтв 

Харківської державної академії дизайну та мистецтв). 
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11. Харьковская кондитерская этикетка. 1950 – 1990-е. – Харків: Раритети України, 2017. – 

128 с. (повідомлення Корнєва Андрія Юрійовича, кандидата мистецтвознавства, доцента 

кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну та мистецтв). 

12. Презентація альбому «Історія колекції писанок Харківського історичного музею імені 

М.Ф. Сумцова». – Харків: НТМТ, 2018. – 44 с. (повідомлення Кравченко (Олійник) Наталії 

Дмитрівни, президента Харківського міського клубу писанкарства (з 2013), вчителя КЗ 

«Харківський спеціальний навчально-виховний заклад» Харківської обласної ради» (КЗ «ХС 

НВЗ» ХОР), народного майстра мистецтв України (з 2018). 

13. Книга: Гурьев В. П. Гурьев Казачок (1672 – 2015). Краеведческие очерки и материалы: в 

2 томах / сост., предисл., примеч. и доп. М.М.Красикова. – Х.: Эксклюзив, 2017. – Т.2. – 566 с., 

104 л. ил. (повідомлення Красикова Михайла Михайловича, директора Харківського 

відділення Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, професора кафедри етики, естетики та історії 

культури Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

директора Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г.Хоткевича НТУ «ХПІ», члена 

Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, кандидата філологічних наук, члена 

Національної спілки письменників України). 

14. Книга: Культура добросусідства: Я, моя сім’я, мої сусіди. Харківщина : Робочий зошит 

для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області / автори-укладачі: 

М.А. Араджионі, М.М. Красиков, К.А. Юр’єва, Т.М. Ячина – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 

ТОВ «Прометей», 2017. – 80 с. (повідомлення Красикова Михайла Михайловича, директора 

Харківського відділення Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, професора кафедри етики, 

естетики та історії культури Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», директора Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені 

Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», члена Консультативної ради з охорони культурної спадщини при 

Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, кандидата 

філологічних наук, члена Національної спілки письменників України). 

15. Буклет: Евгения Турута. Мозаика дней: Выставка художественных работ (12.12.17 – 

10.01.18): каталог / сост. и автор предисл. М.М. Красиков; дизайн Н.Ю. Салиной. – Х.: 

Эксклюзив, 2017. – 6 с. – Сер.: «Художники, рожденные ХПИ» (повідомлення Красикова 

Михайла Михайловича, директора Харківського відділення Українського етнологічного 

центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН 

України, професора кафедри етики, естетики та історії культури Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», директора Етнографічного музею 

«Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», члена Консультативної ради з охорони 

культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації, кандидата філологічних наук, члена Національної спілки письменників України). 

16. Буклет: Дмитрий Дидоренко. Дневники на обочине: Выставка художественных работ 

4.12.17 – 29.12.17 : каталог / сост., автор предисл. М.М. Красиков; дизайн Н.Ю. Салиной. – 

Харьков: Эксклюзив, 2017. – 8 с. (повідомлення Красикова Михайла Михайловича, 

директора Харківського відділення Українського етнологічного центру Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, 

професора кафедри етики, естетики та історії культури Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», директора Етнографічного музею «Слобожанські 

скарби» імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», члена Консультативної ради з охорони культурної 

спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 

кандидата філологічних наук, члена Національної спілки письменників України). 

17. Буклет : Вадим Колтун. Виставка живопису «Зібрання творів» : каталог / упоряд. та 

передм. М. Красикова; дизайн Г. Спрягайло. – Харків: Ексклюзив, 2017. – 6 с. – Сер. 

«Художники, народжені ХПІ» (повідомлення Красикова Михайла Михайловича, директора 

Харківського відділення Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, 
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фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, професора кафедри етики, 

естетики та історії культури Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», директора Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. 

Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», члена Консультативної ради з охорони культурної спадщини при 

Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, кандидата 

філологічних наук, члена Національної спілки письменників України). 

18. Книга: Коваль О.В., Коваль Т.П. Вбрання українців Слобожанщини ХХ століття: за 

матеріалами народного художнього фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» 

Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості / за заг. ред. В.А. Сушко. – Харків: 

Тім Пабліш Груп, 2017. – 100 с., іл. (повідомлення Красикова Михайла Михайловича, 

директора Харківського відділення Українського етнологічного центру Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, професора 

кафедри етики, естетики та історії культури Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», директора Етнографічного музею «Слобожанські 

скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», члена Консультативної ради з охорони культурної 

спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 

кандидата філологічних наук, члена Національної спілки письменників України). 

19. Презентація збірки статей автора «Гроты и их потомки». – Харьков: Курсор, 2017. – 

242 с., 104 илл. (повідомлення Крахмальової Галини Сергіївни, громадського інспектора з 

охорони культурної спадщини Харківської області, члена ради Харківського дворянського 

зібрання). 

20. Наукові праці І.І. Мечникова та його Харківських учнів у фонді Харківської наукової 

медичної бібліотеки: друкований каталог / КЗОЗ Харківська наук. мед. б-ка; [уклад. О. І. 

Мікуліна, Л. П. Беззубець; наук. ред. О. М. Клімова, ред. І.О. Бражник]. – Харків: Вид-во 

Федорко, 2016. – 150 с. (повідомлення Мікуліної Ольги Іванівни, зав. відділом наукової 

медичної інформації та бібліографії ХНМБ). 

21. Альбом «Образ Харківського університету в образотворчому мистецтві» (повідомлення 

Павлової Ольги Григорівни, кандидата історичних наук, доцента кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна). 

22. Книга «Станіслав Майка – чеський герой на українській землі», рукопис, 2018 рік 

(повідомлення Ручкіна Миколи Володимировича, громадського інспектора з охорони 

культурної спадщини Харківської області, біолога, краєзнавця, автора книг «Соколово. Записки 

краеведа», «І.В.А. територія р. Мжа» «Ванда Біневська – женщина-снайпер, женщина-

парашютист, женщина-загадка»). 

23. Книга Кроковеє коло : Матеріали обласних учнівських науково-практичних 

конференцій. Вип. 6 / упоряд. та наук. ред. М.О. Семенової. – Харків : Ексклюзив, 2018. – 281 с. 

(повідомлення Семенової Мирослави Олександрівни, кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харківської гуманітарно-педагогічної академії, 

керівника Зразкового художнього фольклористично-етнографічного колективу "Мережка" 

Центру дитячої та юнацької творчості № 1 на базі Харківської гімназії № 6 "Маріїнська 

гімназія", співачки дослідницько-виконавського гурту "Муравський шлях", Заслуженої 

артистки України). 

24. Короткий нарис історії національно-визвольного руху на Харківщині часів української 

революції 1917-1921 рр. (повідомлення Труша В’ячеслава Олександровича, дисертанта 

Запорізького національного університету, вчителя історії Панютинської ЗОШ I-III ступенів № 

2, члена історичного клубу «Холодний Яр» та Лозівського історичного клубу імені Дм. 

Яворницького). 

25. Книга Пам’яті селища Пісочин. – Харків: «САМ», 2018. – 110 с., іл. (повідомлення 

Черноморця Віталія Олександровича, громадського інспектора з охорони культурної 

спадщини Харківської області, почесного члена Національної спілки краєзнавців України та 

клубу «Краєзнавець», члена союзу конгресу літераторів України, почесного громадянина 

сел. Пісочин). 
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26. Книга «Реабілітовані історією. Харківська область»: Книга друга/ КЗ «Редакційно-

видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані історією». – К.; Х.: Оригінал, 2014. – 

672 с.: іл. (повідомлення Шуйського Ігоря Володимировича, історика, почесного краєзнавця 

Національної спілки краєзнавців України, старшого наукового редактора редакційно-

видавничої групи Харківського тому серії «Реабілітовані історією»). 

 

17.00 – 17.30 Підведення підсумків конференції. 

 

Прийняття резолюції Міжнародної наукової конференції 

«XXII Слобожанські читання» 

 

ПІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ У ХАРКІВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ ПРАЦЮЮТЬ 

ВИСТАВКИ: 

 

 «Українське та російське мистецтво XVI – поч. XX ст.»  

 «Західноєвропейське мистецтво XV – XIХ ст.» 

 «А белизной своей он превосходит снег и иней…». Фарфор ХVІІІ – поч. ХХ ст. 

Німеччина, Австрія, Росія, Франція, Англія, Данія 

 «Українська старовина: від Порфирія Мартиновича до Георгія Нарбута» 

 «Українське народне мистецтво» з колекції ХХМ 

 «Майстри київської художньої школи: В.Д. Орловський,  

С.І. Святославський, М.К. Пимоненко» 

 «Вірний та відданий друг». Твори з колекції ХХМ та приватної збірки 

 «Дорогоцінний дар музею». Виставка творів з колекції І.Я. Лучковського 

 «Вікно у Дивосвіт». Виставка творів членів Харківського клубу писанкарів імені Алли 

Павлівни Овчаренко 

 «Інваріанти Леоніда Россохи» 

 «Естамп. Сучасна українська графіка» 
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Груповий портрет учасників XXI міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання» 

19 квітня 2017 року  

 

Перший ряд (зліва направо): В.Л. Жулідов, О.В. Тритинник. 

 

Другий ряд (зліва направо): Г.С. Крахмальова, Т.М. Безрукова, В.Д. Путятін, Н.П. Тріпутіна, 

В.О. Черноморець, С.А. Бахтіна, В.В. Мизгіна, Л.В. Раєнко, Н.М. Шейміна, Н.Ю. Левченко, 

А.М. Домановський. 

 

Третій ряд (зліва направо): О.А. Ткаченко, І.І. Говорова, Л.Г. Лисенко, І.І. Пушкар, Л.В. Плига, 

О.І. Мікуліна, Т.В.Гонтар, Т.О. Куценко, О.Д. Коваленко, Я.В. Ліхолєтов, В.В. Черкаско, 

В.М. Пашко, А.П. Трощук, В.В. Шуліка. 

 

Четвертий ряд (зліва направо): Р.І. Філіппенко, Ашотія, І.В. Чернікова, В.В. Сидоренко, В.В. 

Гузенко, В.Г.Будюкова, Н.Л. Акімова, Ю.І. Палкін, О.Д. Харченко, М.Г. Шрамко, 

Є.В. Школьник, М.І. Шакін, Л.І. Щибря, М.І. Саяний, М.Ю. Водолажченко, В.М. Гапоненко. 
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Адреса оргкомітету: 

 
Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини. 

м. Харків, 61022, майдан Свободи, 5, Держпром, 1 під'їзд,  4-й поверх, к. 70.  

Тел. 705-20-11,  
 

е-mail: oks.conferenc@gmail.com (ОКЗ «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ 

ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»)                                          

або svetlanabahtina2017@gmail.com. 
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