
Світ – це книга. І хто не подорожував по ньому - прочитав у ній тільки 

одну сторінку 

Св. Августин 

Позаду залишилися хвилювання та безсонні ночі перед іспитами літньої 

сесії. Тепер літо захопить кожного студента в свій полон пригод. Звичайно, 

однією з найцікавіших та найприємніших частин навчання для студентів-

істориків є навчальна музейно-архівна практика. Під час неї ми відкриваємо для 

себе світ історичної науки в ділі, а не лише зі сторінок підручників.  

Подорожі це завжди цікаво та корисно. Однією з форм роботи під час 

музейно-архівної практики є одноденні виїзні екскурсії.  Перша така подорож 

відбулася 20 червня 2018 року, під час якої студенти  познайомилися з 

унікальною природною пам’яткою та завітали до музейної  перлини України. 

Вам цікаво дізнатись де ми побували? Тоді розпочнемо нашу оповідь 

спочатку... 

Ранній підйом ні крапельки не засмутив жодного другокурсника. Усі 

історики наповнені жагою до пригод чекали від’їзду біля рідного Університету, 

звідки, звичайно ж, і розпочалася наша подорож. Ось ми в автобусі, і яке  було 

приємне враження, коли дізналися що до нашого гурту приєдналася член 

Міжнародної асоціації екскурсоводів Гречишкина Марія Вікторівна. Дякуємо, 

Вам Маріє Вікторівно, за відкриті для нас факти з історії міста Харкова та 

Харківської області.  

Першим відкриття нашої екскурсії стала   одна з найвидатніших пам'яток 

палацово-паркової архітектури Слобожанщини – садиба Старий Мерчик. 

Садиба –  чи не єдиний палацовий комплекс, що не піддавався перебудові, а 

парк був одним з найстаріших на всій території Російської імперії. Доля палацу 

нерозривно пов'язана з родом Шидловских. Основним бізнесом роду 

Шидловських було виноробство і скотарство. Архітектором проекту став  

П. А. Ярославський. Великий двоповерховий будинок з каменю однією 

стороною був звернений у двір з господарськими будівлями і красивими 

палісадами, а інший виходив на сходи, що ведуть до ставка. Зробивши фото на 

згадку, ми вирушили далі. 

Наступне місце нашої зупинки нерозривно пов’язано з ім’ям засновника 

нашого Університету Василем Назаровичем Каразіним. Адже його брат біолог 

Іван Каразін заснував 200 років назад Краснокутський дендропарк, куди ми і 

завітали. Іван Назарович об'їздив дуже багато країн в пошуках різноманітних 

видів рослин, в основному це були США і Європа. Всі ми знаємо, що таке 

канадський клен, каштан, обліпиха. Саме завдяки Івану Каразіну в Україні 



обжилися ці рослини. Відразу після заснування парку, його називали 

пам'ятником архітектури місцевого значення. Сьогодні Краснокутський 

дендропарк важлива спадщина всеукраїнського масштабу. Не вистачить однієї 

сторінки, щоб перерахувати всю пишність і різноманітність рослинності і 

архітектурних форм.  Привітний екскурсовод, провела нас усіма місцями парку. 

Ми побачили чудові живописні кути, а також,  «Острів кохання», могили братів 

Каразіних, зайшли до печери Петропавлівського чоловічого монастиря. 

Цікавим відкриттям стала музейна перлина України – Пархомівський 

художній музей імені А. Ф. Луньова. Історичний музей в Пархомівці був 

створений сільським учителем Афанасієм Федоровичем Луньовим, якому 

допомагали діти! Так, Ви не помилилися. Уявіть собі, що кілька тисяч 

експонатів були зібрані простими, як ми з Вами, людьми. Як люди з глибинки 

зуміли зробити таке? Про це нам розповіла екскурсовод, старший науковий 

співробітник Жадан Оксана Євгеніївна. В музеї зберігаються близько 3000 

експонатів, що мають особливу історичну цінність. Це не кімната, де висить 20 

картин. Це справжнє сховище творів мистецтва старовини! Цінні матеріали 

етнографії та археології, твори живопису, декоративного мистецтва, скульптури 

та багато іншого. Все це надбання знаходиться в 16 залах. Всі цінності 

розміщені за категоріями. 

Студенти змогли подивитися роботи таких відомих майстрів, як Ілля Рєпін, 

Ісаак Левітан, Михайло Врубель, Карл Брюллов, Казимир Малевич, Іван 

Шишкін, Олександр Бенуа та ін. Як історики ми тут теж знайшли дещо цікаве, 

наприклад, своїми очима побачили давньоєгипетську пластику, твори 

античного мистецтва Китаю, Індії та Японії. 

Такою дивовижною стала наша екскурсія. Багато цікавого та нового 

студенти відкрили для себе. Дуже дякуємо викладачу кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології Павловій Ользі Григоріївні за організацію 

екскурсії. З нетерпінням чекаємо наступної подорожі. До зустрічі! 
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