
АВТОБІОГРАФІЯ

ЗАПАДЕНКО ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Дата народження: 7 серпня 1964 р. Місце народження: м. Хмельницький.
Громадянство: Громадянин України.
Адреса проживання: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди 46, кв. 60 
Телефони: 704-887, (067)9437404 
E-mail: i.zapadenko@gmail.com 
Партійність: позапартійний

Освіта: 1981-1986- вища, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування

Володіння мовами: українською, російською вільно, польською на базовому рівні, англійською із словником.

Досвід роботи у музейній галузі:
музейний стаж (також стаж у галузі культури) - 4 роки 3 місяці
музейний стаж на керівних посадах - 2 роки 1 місяць (з листопада 2011 по листопад 2012 р,-директор музею 
історії міста Хмельницького, з лютого 2016 р. по цей час - заступник директора Державного 
історико-культурного заповідника “Межибіж” з наукової роботи)
напрямки наукової роботи: джерелознавство, історіографія, історія архітектури і урбаністика 
Центрально-Східної Європи; напрямки науково-просвітницької роботи: застосування інформаційних 
технологій в музейній і туристичній діяльності, інноваційні методики в туристично-екскурсійній роботі, 
взаємодія з навчальними закладами і громадськими організаціями, видавнича діяльність, 
за час роботи в ДІКЗ “Межибіж” підготував та опублікував 47 наукових і краєзнавчих статей та доповідей у 
матеріалах наукових форумів та наукових виданнях Києва, Харкова, Рівного, Хмельницького, 
Кам’янця-Подільського, Меджибожа, Кракова та інших.
співавтор путівника “Туристичні маршрути Хмельниччини” (2013, ISBN 978-966-1502-60-13). 
впорядник збірника статей “Молитва Миколи Мазура за Україну”, присвячених творцеві музею пам’яті 
Голодомору 1932-1933 років на Хмельниччині народному художнику України Миколі Івановичу Мазуру 
(2015, ISBN 978-617-7094-47-9)
Впорядник та технічний редактор періодичного видання “Науковий вісник “Межибіж” (ISSN 2519-2612) 
брав участь в організації та проведенні:
X-XVI історико-краєзнавчих конференцій “Стародавній Мвджибіж в історико-культурній спадщині 
України” (2013-2016 рр.)
II-V Археологічних читань ДІКЗ “Межибіж”
Всеукраїнської археологічної конференції “Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у  І 
тисячолітті нашої ери” пам’яті І. Винокура (2016 р.)
Всеукраїнської наукової конференції “Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр: 
передумови, процеси, наслідки, уроки” до 100-річчя початку Української революції 1917-1921 рр. (2017 р.) 
Другого та Третього регіональних музейних форумів “Музей. Храм муз”
IX та X  фестивалів середньовічної культури “Стародавній Межибіж”
акції “Ніч музеїв в Меджибізькій фортеці” та інших краєзнавчих та просвітницьких заходів.
ініціював розробку науково обгрунтованої концепції перейменування вулиць історичної частини Меджибожа
на виконання Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”
представляв ДІКЗ “Межибіж” у міжнародній акції акції #MuseumWeek 2015, за підсумками акції розробив 
рекомендації з використання цієї соціальної мережі в музейній практиці: Музеї зарубіжжя і України в мережі 
Twitter -  досвід #MuseumWeek2015 II Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність: зб. наук. пр. за 
підсумками всеукр. наук.-пракг. конф., 15 травня 2015 р .-  Кам’янець-Подільський, 2015. -  С. 54-57. 
співавтор дитячої музейної програми “Шляхи стародавнього Меджибожа” (диплом 4-го Всеукраїнського 
музейного фестивалю, Дніпропетровськ, 16-21.09.2015)
співорганізатор Днів ДІКЗ “Межибіж" в дитячих та юнацьких бібліотеках м. Хмельницького 
керівник практики студентів Харківської Державної Академії культури та Харківського Національного 
університету будівництва і архітектури (2015-2016 рр.), керівник культурологічної практики студентів 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2017 р.)
засновник громадської організації “Товариство корінних хмельничан “Проскурів” (2008) 
член Хмельницької обласної організації товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса з 2012 р. 
член Національної спілки краєзнавців України з 2013 р.
член художньої громадської ради при управлінні культури і туризму Хмельницької міської ради з 2016 р. 
учасник розробки Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 
кроків, що змінять місто» (2016 р.)
член робочої групи з вивчення історії Української революції 1917-1920 рр. у Проскурові при Хмельницькій 
міській раді.

Досвід роботи у ЗМІ:
- публікації у виданнях “Подільські вісті”, “Проскурів”, “Аспекти самоврядування”
- журналіст газет “Народовлад дя” (м.Хмельницький), “Товариш -  Хмельниччина” та “Вісник Меморіалу” 
(м.Кам’янець-Подільський), “Товариш” (м.Київ)
- редактор Хмельницького регіонального відділу газети “Експрес” (мЛьвів)
- учасник проекту з розвитку нових медіа в Україні MediaNext (МГО “Інтерньюз Україна” за підтримки МЗС 
Королівства Нідерланди та Європейського Журналістського центру)
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- адміністратор і автор публікацій офіційного сайту Державного історико-культурного заповідника “Межибіж" 
mezhibozh.com
- адміністратор і автор публікацій сторінок у Facebook: Державний історико-культурний заповідник “Межибіж” (укр. 
мовою), Государственньїй историко-культурньїй заповедник “Межибож” (рос. мовою), Panstwowy rezerwat 
historyczno-kulturalny „Mi^zyboz” (польською мовою)
- автор публікацій на теми музейної діяльності на сайті “Музейний простір” prostir.museum
- адміністратор і автор публікацій сторінки у Facebook: Віртуальний музей міста Хмельницького

Досвід роботи в органах місцевого самоврядування:
Стаж служби в органах місцевого самоврядування -  12 років. Працював на посадах радника голови Хмельницької 
обласної ради, радника Хмельницького міського голови, завідуючого інформаційно-аналітичним відділом 
міськвиконкому

Судимість відсутня.


