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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

відбудеться на платформі Zoom. Посилання для підключення: 

https://us05web.zoom.us/j/85792220885?pwd=b3Y2SnpGVU9IMUtsZTR3MXlmcXd

5UT09 

Ідентифікатор конференції: 857 9222 0885 

Код доступу: 1xqg1X 

Ведуча: Вовк Ольга Ігорівна, кандидат історичних наук, заступник директора 

Центру краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна.  

10.00 – 10.10 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Вітання учасників конференції:  

 

Терещенко Людмила Володимирівна, директор Департаменту культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації.  

 

Тритинник Олександр Володимирович, директор ОКЗ «ХАРКІВСЬКИЙ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» 

(ХНМЦОКС).  

 

10.10 – 11.00 ДОПОВІДІ  

 

Доповідачі – Куделко Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, 

професор, директор Центру краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член 

Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при 

Департаменті культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації; 

Павлова Ольга Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна: «Борис Андрійович Шрамко: сторінки життя 

та творчості» 

 

 

 



11.15 – 14.00. 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ 

«ОХОРОНА, ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ СЛОБОЖАНЩИНИ » 

Керівник секції: Ліхолєтов Ярослав Володимирович, науковий співробітник 

відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС», аспірант 

кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», голова 

Харківського міського центру захисту історико-культурної спадщини ГО 

«УТОПІК». 

засідання секції розпочинається о 11.15 годині на платформі Zoom. 

Посилання для підключення: 

https://zoom.us/j/95240421013?pwd=dk9Pb2EvTXFNUWJlMk9Qemc1Umpwdz09 

Ідентифікатор конференції: 952 4042 1013 

Код доступу: 77Nzp9 

1. Бадаєв Дмитро Володимирович, завідувач бібліотекою Харківської ЗОШ № 5 

(Харківська обл. Україна): «Новітній досвід дослідження, охорони та 

реконструкції пам’яток військової архітектури Слобожанщини». 

2. Велика Валентина Олексіївна, науковий співробітник науково-

експозиційного відділу Національного меморіального комплексу «Висота 

маршала І.С. Конєва» (Харківська обл. Україна): «Деякі аспекти досліджень 

музейних предметів як феномена культури». 

3. Іванов Василь Максимович, молодший науковий співробітник відділу 

пам’яток історії ОКЗ «ХНМЦОКС», аспірант кафедри українознавства, 

культурології та історії науки Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», секретар Харківського міського центру 

захисту історико-культурної спадщини ГО «УТОПІК» (Харківська обл. 

Україна): «Храми-пам’ятки  м. Харкова: актуальні проблеми обліку». 

4. Ліхолєтов Ярослав Володимирович, науковий співробітник відділу зводу 

пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС», аспірант кафедри 

українознавства, культурології та історії науки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», голова Харківського 



міського центру захисту історико-культурної спадщини ГО «УТОПІК»  

(Харківська обл., Україна): «Відновлення пам’яткоохоронної діяльності на 

Харківщині в контексті розбудови загальноукраїнської державної системи 

охорони пам’яток (1945—1966)». 

5. Мазуранчик Зоряна Федорівна, молодший науковий співробітник 

Національного заповідника «Замки Тернопілля» (Тернопільська обл. Україна): 

«Виставкова робота і музейна комунікація (на прикладі  діяльності 

національного заповідника «Замки Тернопілля»)». 

6. Перепелиця Микита Сергійович, Панасюк Вікторія Валеріївна, Левченко 

Альона Олександрівна, студенти 2-го курсу кафедри історії та суспільно-

економічних дисциплін Харківської гуманітарно – педагогічної академії 

(ХГПА).  Наук. керівник: Свистун Геннадій Євгенійович, кандидат 

історичних наук, старший викладач ХГПА (Харківська обл. Україна): 

«Культовий шар могильника Черняхівської культури «Зачепилівка». 

7. Пересьолкова Яна Геннадіївна, старший науковий співробітник відділу 

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

культурної спадщини» (Харківська обл. Україна): «Проблема обліку братської 

могили червоноармійців у с. Новостепанівка Куп’янського району». 

8. Симонов  Володимир Андрійович, студент 2-го курсу кафедри історії та 

археології  Харківської гуманітарно-педогогічної академії. Наук. керівник: 

Свистун Геннадій Євгенійович, кандидат історичних наук, старший викладач 

ХГПА (Харківська обл. Україна): «Проблеми автентичності архітектури 

Покровського Собору у Харкові». 

9. Соколова Дарина Костянтинівна, навчальний майстер кафедри РЕТМ, 

аспірантка першого року навчання у ХДАДМ. Наук. керівник: Шуліка 

Вячеслав Вікторович, старший викладач, доцент, кандидат 

мистецтвознавства, художник-реставратор ІІІ кваліфікаційної категорії 

ХДАДМ.  

Антоненкова Наталья Олександрівна, лаборант кафедри РЕТМ, аспірантка 

третього року навчання у ХДАДМ. Наук. керівник: Долуда Анатолій 

Олександрович, завідуючий кафедрою реставрації станкового і 



монументального живопису, доцент, кандидат технічних наук (Харківська обл. 

Україна): «Розробка методики реставрації творів з пошкодженням 

фарбового шару, спричиненого термічними чинниками». 

 

11.15 – 14.00. 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ 

«МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА СЛОБОЖАНЩИНИ» 

Керівник секції: Путятін Володимир Дмитрович, провідний науковий 

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

центр охорони культурної спадщини», автор монографії «Міська скульптура 

Харкова. Портрети майстрів (2021)». 

засідання секції розпочинається о 11.15 годині на платформі Zoom. 

Посилання для підключення: 

https://zoom.us/j/99044240174?pwd=d0hHK1NlVGtIdm5mZnJxdkQ4R3BMZz09 

Ідентифікатор конференції: 990 4424 0174 

Код доступу: mx22Gu 

1. Кейс Серафима Денисівна, студентка V курсу історичного факультету ХНУ 

імені В. Н. Каразіна (Харківська обл. Україна): «Донецький період в творчості 

художника І. І. Базилевського». 

2. Марціяш Дир Наталія Василівна, молодша наукова співробітниця 

Національного заповідника «Замки Тернопілля» (Тернопільська обл. Україна): 

«Мистецька  спадщина Володимира Лупійчука». 

3. Полякова Юліана Юріївна, головний бібліограф Центральної наукової 

бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна (Харківська обл. Україна): «Велике 

переселення»: театральні будівлі Харкова кінця 1930-х років». 

4. Пришляк Оксана Богданівна, молодша наукова співробітниця Національного 

заповідника  «Замки Тернопілля» (Тернопільська обл. Україна): «Зал 

сакральної скульптури XVIIІ-XІX століття у експозиції  Національного 

заповідника «Замки Тернопілля»: дослідження, реставрація, атрибуція». 

5. Стародубцева Віра Вікторівна, зберігач фондів науково-експозиційного 

відділу Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва» 



(Харківська обл. Україна): ««Художній літопис війни» (з фондової збірки 

Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва»)»». 

6. Путятін Володимир Дмитрович, провідний науковий співробітник ОКЗ 

«ХНМЦОКС» (Харківська обл. Україна): «Скульптура постмодернізму у 

творчості Г.В. Іванової (Станкова пластика, 2000- 2020 рр.)». 

 

11.15 – 14.00. 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ 

 «ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» 

Керівник секції: Чувпило Лідія Олександрівна, к. і. н., провідний науковий 

співробітник відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ 

«ХНМЦОКС» 

засідання секції розпочинається о 11.15 годині на платформі Zoom. 

Посилання для підключення: 

https://zoom.us/j/95745812065?pwd=Q29Zd0ZyTWlBb3lIb0hPbGtvRzFWQT09 

Ідентифікатор конференції: 957 4581 2065 

Код доступу: QNExR1 

1. Englschall Sebastian, lokaler Historiker (Deutschland): «Das Tilly-Denkmal in 

Rain am Lech». 

2. Головко Гліб Ігоревич, науковий секретар Пирятинського історико-

краєзнавчого товариства (Полтавська обл. Україна): «Про що розповів 

Кризький Яр (Ручні гранати чехословацьких легіонерів)». 

3. Ломко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник Національного 

історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (Чернігівська 

обл.Україна): «Етикет гетьманського двору при Іванові Мазепі (1687–1709)». 

4. Потапова Юлія Іванівна, здобувачка освіти КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. Наук. керівник: Свистун 

Геннадій Євгенійович, кандидат історичних наук, старший викладач ХГПА 

(Харківська обл. Україна): «Зразок шкіряного взуття з історичного центру 

міста Чугуєва». 



5. Рикуш Юрій Геннадійович, студент 311- іст. групи Харківської гуманітарно-

педагогічної академії. Наук. керівник: Юрченко Микола Семенович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та соціально-економічних 

дисциплін ХГПА (Харківська обл. Україна): «Харківське артилерійське 

підготовче училище (ХАПУ):навчання підлітків до офіцерської військової 

служби  (1946-1954 рр.)». 

6. Турчинов Євген Іванович, краєзнавець, громадський діяч з охорони 

культурної спадщини Харківської області (Харківська обл. Україна): «Явнікова 

Ніна Олександрівна – подвижниця збереження творчості І.Ю. Рєпіна». 

7. Чепелєва Аліна Русланівна, Супрунов Михайло Олексійович, студенти  2-

го курсу кафедри дошкільної спеціальної освіти та історії Харківської 

гуманітарно-педогогічної академії. Наук. керівник: Хряпін Едуард  

Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 

суспільно-економічних дисциплін ХГПА (Харківська обл. Україна): 

«Пам’ятки Північної війни (1708-1709) на території Слобожанщини». 

8. Садкова Тетяна Сергіївна, Нестер Владислава Ігорівна, Швидка Діана 

В’ячеславівна, студенти 2-го курсу кафедри історії та суспільно-економічних 

дисциплін Харківської гуманітарно – педагогічної академії. Наук. керівник: 

Руднік Денис Геннадійович, викладач ХГПА (Харківська обл. Україна): 

«Олексіївська фортеця Лозівського району Харківської області: історія 

заснування». 

9. Ляхов Кирило Олександрович, Маркова Валерія Василівна, студенти 2-го 

курсу кафедри історії  та суспільно-економічних дисциплін Харківської 

гуманітарно – педагогічної академії. Наук. керівник: Свистун Геннадій 

Євгенійович, кандидат історичних наук, старший викладач ХГПА  (Харківська 

обл. Україна):  «Шарівський замок. в Харківській області: історія». 

 

14.10. Підведення підсумків. 

Закриття конференції 


