
Сьогодні 25 червня  студенти кафедри історіографії , джерелознавства та 

археології розпочали свій новий день практики з відвідування виставки 

«Симфонія кольорів» у Харківському художньому музеї, яка присвячена 60-

річчю відомому художнику В. І. Ковтуна. Завідуюча відділом Денисенко Ольга 

Йосипівна розпочала екскурсію з біографії художника, потім про творчий 

шлях, символи та образи, які митець зображує на картинах, та звісно про 

секрети експозиції. Виставка є ретроспективною, адже в ній представлені 

роботи з кінця 1980 року і до сьогодення. Ольга Йосипівна  досить детально 

розповіла в якому стилі працює художник,  які техніки він використовував при 

створенні своїх дійсно неповторних робіт. Картини в експозиції представленні 

в стилі реалістичного або декоративного пленеризму, зачаровують око також 

фризові композиції, а справжнім відкриттям виставки  стали інтер’єрні  роботи. 

Ми були враженні різноманітністю робіт, високою професійністю та буйністю 

фарб на полотнах. І на завершення  сам художник приєднався до нас, що стало 

приємною несподіванкою . 

Після музею, ми завітали до Центрального державного науково-

технічного архіву, де Мащенко Олена Миколаївна старший науковий робітник 

архіву, познайомила нас з історією виникнення архіву з часів заснування 1900 

року до наших часів. Ми дізналися, що в архіві зберігається 500.000 одиниць 

текстових документів, креслення, і т.д. 

Після цього нам провели екскурсію по всім відділам архіву та його 

сховищах. Ми відвідали відділ формування НАФ , де завідуюча розповіла про 

головні завдання та роботу свого відділення. Далі ми побачили, як зберігаються 

документи та при як умовах. Найбільш цікавим місцем для студентів була 

лабораторія мікрофільмування та реставрації, де головним завданням є зберегти 

фізичний вид паперових носіїв. Ніна Олександрівна, керуюча відділом 

розповіла про всі секрети реставрації, про техніку і методику  створення 

мікрофільму, який зберігається понад 500 років, що є дуже важливим для 

збереження та поширення важливих документів.   



Відділ використання інформації документів є обличчям архіву, він займається 

поширенням інформації через інтернет, проводить виставки, видає періодичні 

видання, та організовує роботу в читальному залі. 

Ознайомлення з роботою архіву було цікавим,  з нетерпінням чекаємо  

спробувати себе в ролі архівних робітників. 
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