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Порядок роботи 

 

13.00 – 13.30 – Реєстрація учасників 

(музей історії Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 

Головний корпус, 2 – й поверх) 

13.30 – 16.00 – Робота семінару 

Регламент: 

  виступ до 10 хв. 

  обговорення до 5 хв. 

 



Програма: 

 Посохов С. І. (декан історичного факультету, проф., зав. 

кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені 

В.Н. Каразіна). Вступне слово.  

 Бутенко В. І. (доц. кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології ХНУ імені В.Н. Каразіна). З досвіду використання 

музейних матеріалів у викладанні курсу «Методика 

викладання історії в школі». 

 Вербук Н. С. (живописець, член правління Харківського 

відділення Спілки художників України), Лазаренко О. А. 
(художник, член правління Спілки дизайнерів України), 
Шеховцов О. О. (художник, член правління Спілки дизайнерів 

України). Художня творчість митця в морально-

естетичному вихованні сучасників.  

 Денисенко О. Й.  (зав. відділом українського та російського 

мистецтва ХVI – поч. ХХ ст. Харківського художнього музею). 

Експозиційно-екскурсійна робота відділу українського 

та російського мистецтва ХVI – поч. ХХ ст. 

Харківського художнього музею як одна із форм 

музейної педагогіки.  

 Івах Л. Д. (заст. директора з наукової роботи Харківського 

історичного музею). Робота зі школярами в експозиції 

Харківського історичного музею.  

 Єна Т. М. (директор музею історії Народної української 

академії). Музейна педагогіка: Громадянсько-патріотичне 

виховання студентів і школярів.  

 Корнєв А. Ю. (ст. викладач кафедри історії і теорії мистецтва 

Харківської державної академії дизайну і мистецтва), 

Тарасов В. В. (доц. кафедри історії і теорії мистецтва 

Харківської державної академії дизайну і мистецтва). Художні 

колекції в навчально-виховному процесі вищого 

навчального закладу.  



 Куделко С. М. (директор Центру краєзнавства ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, проф. кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології). З досвіду музеєзнавчого виховання студентів 

в процесі вивчення курсу «Музеєзнавство». 

 Литовченко С. Д. (доц. кафедри історії давнього світу та 

середніх віків ХНУ імені В.Н. Каразіна). Ілюстрації музейних 

предметів (об’єктів) в шкільних підручниках по історії. 

 Мизгіна В. В. (директор Харківського художнього музею), 

Сидельова І. М.  (зав. відділом наукової пропаганди 

Харківського художнього музею). Харківський художній 

музей і юний глядач: форми роботи. 

 Луньов П. А. (історик, викладач Краснокутського ліцею). 
Колекціонування як основа музейно-педагогічної 

діяльності А.Ф. Луньова. 

 Лучковський І. Я. (проф., зав. кафедри основ, фундаментів і 

інженерної геології Харківського державного технічного 

університету будівництва і архітектури), Безнощенко-

Лучковська М. Г. (художник, директор Харківського музею 

приватних колекцій). Приватні художні колекції в освітньо-

виховному процесі. 

 Павлова О. Г. (доц. кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології ХНУ імені В.Н. Каразіна). Музейна педагогіка 

А. Ф. Луньова.  

 Сосновська Т. О. (зав. сектором наукової бібліографії ХДНБ 

ім. В.Г. Короленка), Ярошик В.О. (бібліотекар ХДНБ 

ім. В.Г. Короленка). Праці з музейної педагогіки в фондах 

ХДНБ ім. В.Г. Короленка.  

 Титаренко Н.В. (зав. сектором методичної роботи 

Харківського художнього музею). Формування авторських 

методик музейної педагогіки в сучасних науково-

освітніх програмах Харківського художнього музею. 


