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Доповіді: 

Михайличенко Олег Володимирович 
 професор Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук 

Університетський  навчальний курс «Рідний край» та 

методика його викладання 

Терентьєв Владислав Сергійович 
директор Сумського обласного краєзнавчого музею,  
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СЕКЦІЯ 1 
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нумізматичної колекцій 
 

 



Вовк Олександр Володимирович 

доцент кафедри історії України СумДПУ  імені А.С. Макаренка, 

кандидат історичних наук 

Посулля як об’єкт історико-краєзнавчої  спадщини 

 

Гупан Нестор Миколайович 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту 

педагогіки НАПН України 

Особливості методичного апарату нового підручника 
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Музеї в Україні: соціально-філософський аспект 
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Знаменщикова Валентина Миколаївна 
провідний науковий співробітник Лебединського районного 
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 Гамалієвський Харлампієвський монастир - родинна 
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професор кафедри методики навчання суспільно-політичних 
дисциплін і гендерної освіти факультету історичної освіти 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, доктор історичних наук 

Музеї та місця історичної пам’яті 
 

Косяченко Олена  
студентка магістратури факультету історичної освіти 
Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

Історія розвитку Кагарлицького історико-краєзнавчого 

музею 
 

Лазіцький Мартін 

студент магістратури СумДПУ імені А.С. Макаренка 

 Політична історія початку ХХ ст. в експозиції 

краєзнавчого музею 

 

 

 



Легенька Аліна 

студентка IV курсу історичного факультету Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Іноземні гувернери в родинах харківського дворянства 

 

Луніка Ольга Василівна 

викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання 
Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук 

Організація дослідницької роботи старшокласників у 

краєзнавчому музеї 

 

Нужненко Любов 

студентка IV курсу історичного факультету Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Круглий двір» у м. Тростянець, його минуле й 

сьогодення 
 

Олексін Юрій Петрович 

завідувач кафедри суспільних дисциплін Навчально-наукового 
інституту права Рівненського Національного університету 

водного господарства та природокористування, доктор 

педагогічних наук, професор 

Музей як засіб краєзнавчого виховання молоді 

 

Панасенко Владислава Юріївна  

науковий співробітник Сумського обласного краєзнавчого 
музею 

Створення та функціонування експозиції «Революція 

гідності та АТО: сумський вимір» в Сумському обласному 

краєзнавчому музеї 
 

Парфило Віта Миколаївна 

учитель іноземної мови, керівник музею бойової слави ім. 293-
ї/66 Гвардійської Червонопрапорної Полтавської стрілецької 

дивізії КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 

ім. М.С. Нестеровського 



Робота шкільного музею бойової слави з увічнення 

пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України під час 

проведення АТО 

 

Побєдаш Ірина Віталіївна 

вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи I-III 

ст. №1 м. Сновська Чернігівської області, здобувач відділу 
суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України 

Можливості музеїв як центрів збереження історико-

культурної спадщини у формуванні громадянської 

компетентності учнів 
 

Подрєз Юлія Вікторівна 

директор НН Інституту історії та філософії СумДПУ 
імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України  

 Організація та проведення кустарної ярмарки на 

території Слобожанщини 

 

Пометун Олена Іванівна 
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу 

суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. 

Структура і методика компетентнісного уроку з 

історії  
 

Рожкова Людмила Іванівна 

доцент кафедри державно-правових дисциплін та 
українознавства, кандидат історичних наук 

Меморіально-освітній комплекс «Родинна пам’ять» 

(м. Шостка): ідея створення та шляхи формування колекції  
 

Сакунова Анастасія  

студентка НН Інститут історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка  

Музей зброї та військової техніки в м. Путивль 

 

Сидоренко Оксана Анатоліївна 

методист науково-методичної установи «Районний методичний 
кабінет» відділу освіти Білопільської РДА 



Діяльність музею А.С.Макаренка у сфері популяризації 

педагогічної системи А.С.Макаренка, патріотичного 

виховання учнівської молоді 

 

Турков Володимир Вікторович 

доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук 

Переселення та господарське влаштування 

бессарабських болгар у Приазов’ї у ІІ половині ХІХ ст. у 

фондах Мелітопольського краєзнавчого музею 

 

Фалько Марина Іванівна 

доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук 

Роль музею А.П. Чехова у духовному зростанні молоді 

 

Фоломєєва Наталія Аркадіївна 
доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук 

Історія створення музею П.І. Чайковського 

 

Штань Ольга Олексіївна  

аспірантка кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Охтирське дитяче містечко як феномен соціального 

виховання безпритульних дітей у 1920-1930 рр. за матеріали 

Охтирського краєзнавчого музею 
 

Яковенко Галина Григорівна 

доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат 

історичних наук 

Початкова освіта в Харківській єпархії в середині XIX – 

на початку XX ст. : порівняльна статистика 

 

Яретик Микола Миколайович 

Учень школи № 132 м. Києва, дійсний член МАН України 

Тарас Шевченко. Місця історичної пам’яті на Сумщині 
----------------------------------------------------------------- 

 



СЕКЦІЯ 2 

Мистецька спадщина в музеях Сумщини 
 

Модератор – Снагощенко Валентина Володимирівна, 

доцент кафедри всесвітньої історії та методики навчання 
суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 
 

ВИСТУПИ 

 

Богичевич Катарина (Сербія) 

студентка магістратури НН Інституту культури і мистецтв 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Світ акордеонів у музейній експозиції 

 

Булатова Людмила Олександрівна 

доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 
музичного навчання СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук 

Музична освіта Сумщини у другій половині ХІХ ст. 

 

Василець Владислав  
студент 855 групи НН Інституту культури і мистецтв СумДПУ 

імені А.С.Макаренка  

Побутування художнього різьблення на Сумщині  

 

Васич Єлена (Сербія) 
студентка магістратури НН Інституту культури і мистецтв 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Флейта в музеях і пам’ятниках світу 

 

Візер Світлана Олександрівна 

доцент кафедри історії України факультету історичної освіти 

Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук. 

Висвітлення історії барокко в Україні в експозиціях 

сучасних музеїв 

 

 

 



Гулей Ольга Володимирівна 

заслужений майстер народної творчості України, ст. викладач 

кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та 
художньої культури ННІ культури і мистецтв, СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Роль Харківського художньо-промислового музею у 

розвитку мистецької освіти Слобожанщини кінця ХІХ - 

початку ХХ століття 

 

Дурдиєв Редженгельді, Аманмухамедов Ораздурди 
(Туркменістан) 
студенти 1 курсу факультету економіки та менеджменту СНАУ 

Музей туркменського килима – унікальна колекція 

національного ткацтва  
 

Карпенко Микола Пилипович 

учитель історії, керівник музею полковника Герасима 
Кондратьєва КУ Сумська гімназія № 1 

Збереження творчої спадщини художника-графіка 

Володимира Ломаки 

 

Коляда Юлія Ігорівна 

студентка факультету української філології та літературної 

творчості Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова 

Віртуальні музеї в мультимедійному просторі України 

 

Костенко Лідія Василівна 

учитель української мови та літератури, керівник музею імені 

Тараса Григоровича Шевченка КУ Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. Максима Савченка  

Його творіння непідвладні часу 

 

Крамська Світлана Григорівна  
доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук   

Формування художнього смаку майбутнього вчителя 

мистецтва (на базі практики у навчальному музеї) 



 

Мовчан Руслан 

студент 855 групи НН Інституту культури і мистецтв СумДПУ 
імені А.С.Макаренка 

Розвиток художніх традицій у творчості  Михайла 

Лисенка 

 

Мороз Андрій Борисович 

студент магістратури НН Інституту культури і мистецтв   

СумДПУ ім. А.С.Макаренка 

Виставки робіт з приватних колекцій у Сумському 

обласному художньому музеї імені Н.Онацького: концепції, 

організація експозиційного простору, громадський резонанс 
 

Нелин Яна 

студентка 855 групи НН Інституту культури і мистецтв 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Роль музеїв у збереженні традиційних художніх 

промислів 

 

Никифоров Андрій Михайлович 

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, теорії, 

історії музики та художньої культури ННІ культури і мистецтв 

СумДПУ імені А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук 

Творча спадщина Никанора Онацького в дослідженнях 

науковців: сучасний стан та тенденції розвідок  

 

Панасюк Валерій Юрійович 

доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого 

мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури ННІ 
культури і мистецтв, СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Загадковий портрет: про долю одного портрету 

П.Харитоненка 

 

Рашидов Раїм (Туркменістан) 

студент 1 курсу юридичного факультету СНАУ 

Музей образотворчих мистецтв Туркменістана: 

зібрання творів світової та національної культури  
 



Орел Дмитро 

студент НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Використання та збереження історико-мистецької  

спадщини Сумщини 
 

Святець Ганна Олексіївна  
старший науковий співробітник СОХМ  імені Никанора 

Онацького 

Концептуальні засади розвитку художнього музею в 

контексті реформування 

 

Лун Цюянь (Китай) 

студентка магістратури НН Інституту культури і мистецтв 
СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Особливості експозицій Пекінського художнього музею 

 

Шу Шучао (Китай) 

студент магістратури НН Інституту культури і мистецтв 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Національний художній музей Китаю: становлення та 

сучасний розвиток 

 

Чжоу Цянь (Китай) 
студент магістратури НН Інституту культури і мистецтв 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Особливості музейних зібрань  Шанхайського  музею 

китайського мистецтва 

 

Ювко Єгор  
студент НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Никанор Харитонович Онацький – митець та 

громадський діяч 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

Музейно-педагогічний потенціал навчальних музеїв 

 

Модератор – Моцак Світлана Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методики навчання суспільних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

ВИСТУПИ 

 

Абаровська Любов Григорівна 
методист, директор музею техніки, Центр науково-технічної 

творчості молоді  

Музейна педагогіка як засіб формування життєвих 

компетентностей 

 

Андросова Валентина Іванівна 

методист відділу туризму, спорту та фізичного розвитку, 
керівник народного музею історії альпінізму, комунальний 

заклад Сумський Палац дітей та юнацтва 

Культурно-просвітницький потенціал народного музею 

історії альпінізму 

Бакка Тамара Володимирівна 
доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти Факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук. 

Використання експозицій краєзнавчих музеїв у процесі 

вивчення шкільних суспільствознавчих курсів. 
 

Боінчан Андрій Геннадійович 

студент факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

Шкільне музейне середовище як засіб формування 

творчо розвиненої особистості    

 

 

 



Бриченко Ярослав 

студент 855 групи НН Інституту культури і мистецтв СумДПУ 

імені А.С.Макаренка 

Популяризація традиційних ремесел засобами музейної 

педагогіки  

 

Венгеровський Сергій Борисович 
викладач соціально-економічних дисциплін, завідувач музею 

народознавства Лебединського педагогічного училища імені 

А. С. Макаренка 

Музей народознавства від створення до сьогодення 

 

Власов Віталій Сергійович 

старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту 

педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук  

Вивчення пам’яток архітектури та образотворчого 

мистецтва в шкільному курсі історії України 

 

Власюк Оксана Юріївна  
студентка факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

Методика організації роботи шкільного музею 

 

Герасимова Марина Сергіївна 
вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Слов’янська Донецької обл. 

Роль шкільного музею у навчанні історії 
 

Довранов Тойли (Туркменістан) 

студент ННІ історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка 

Музейна педагогіка: історія становлення та розвитку 

 

Ільяшенко Ганна Миколаївна 

учитель історії, керівник музею історії школи КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна  

Музей історії школи як осередок патріотичного 

виховання учнів 

 

 



Камбалова Яніна Миколаївна 

доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти факультету історичної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук 

Алгоритм розробки та критерії ефективності музейно-

педагогічної програми для школярів  

 

Конєва Анна 

студентка магістратури ННІ історії та філософії СумДПУ імені 
А.С. Макаренка 

Роль музейної педагогіки у науково-дослідницькій роботі 

студентів-істориків  

 

Корж Антон 

студент магістратури ННІ історії та філософії СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Форми і методи роботи зі старшокласниками в умовах 

музейного середовища з використанням інформаційних 

технологій (на прикладі вивчення історії рідного краю) 

 

Кришмарел Вікторія Юріївна 

старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат філософських наук 

Сакральні зображення музейного простору: включення в 

загальноосвітній процес 
 

Кузьменко Наталія Миколаївна  

старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та 
українознавства СНАУ 

Музей Сумського національного аграрного університету: 

створення та розвиток (2007-2017 рр.) 

 

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна  

професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти факультету історичної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 

історичних наук 



Особливості проведення уроків зі всесвітньої історії для 

старшої школи в умовах музейного середовища 

 

Лобан Маргарита 

студентка 4-го курсу НН інституту історії та філософії СумДПУ 

імені А.С. Макаренка 

Сучасний стан співпраці загальноосвітніх закладів і 

музеїв 

 

Мазний Андрій 
студент магістратури НН Інституту історії та філософії СумДПУ 

імені А.С.Макаренка 

Виникнення та розвиток воєнно-історичних музеїв на 

Слобожанщині на початку ХХ ст. 

 

Малієнко Юлія Борисівна 

старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту 

педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Роль музейних експозицій у формуванні 

загальнокультурної компетентності в курсі «Всесвітня 

історія, 7 клас». 

 

Мелещенко Тетяна Володимирівна 
доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти Факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 
історичних наук 

Вивчення питань Голодомору та Холокосту засобами 

музейної педагогіки 

 

Михайліченко Микола Анатолійович  
доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства, кандидат історичних наук 

З досвіду організації історико-просвітницької роботи 

у музеї Сумського НАУ 

 

 

 



Мороз Петро Володимирович 

старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Методичні умови організації дослідницької діяльності 

учнів з історії в музейних закладах 

 

Мороз Ірина Володимирівна 

науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти 

Інституту педагогіки НАПН України 

Роль музейної педагогіки у дослідницькій діяльності 

школярів з історії 

 

Петренко Наталія 
студентка магістратури НН інституту історії та філософії 

СумДПУ імені А.С. Макаренка 

Роль засобів музейної педагогіки у професійній 

підготовці майбутніх вчителів історії 

 

Ремех Тетяна Олексіївна 
завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 

НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Методика проведення музейного уроку «Становлення 

української державності» (для учнів правового профільного 

класу) 

 

Синиця Аліна 
студентка Лебединського педагогічного училища імені 

А. С. Макаренка 

Скарбниця духовності нашого закладу 

 

Снагощенко Леся 

студентка НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Значення педагогічних музеїв Сумщини для професійної 

орієнтації майбутнього вчителя 

 

 

 



Хвайра Наталія Валеріївна 

учитель історії, керівник музею бойової слави КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 
Радянського Союзу О. А. Бутка 

Навчально-дослідницька робота учнів на базі музею 

бойової слави КУ ССШ № 10 

 

Шульчевська Світлана Єгорівна 

учитель історії, керівник музею історії школи КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, імені Героя України 
Олександра Аніщенка 

Роль шкільного музею у формуванні історичної пам’яті 

та громадянської самоідентифікації  школярів на прикладах 

боротьби за незалежність у 2013-2017 рр. 

 

 

Щербаченко Марина Василівна 
вихователь ГПД, керівник музею історії військових конфліктів 

Х-ХХІ ст. КУ Сумська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 9 

Специфіка роботи шкільного музею  як засобу 

національно-патріотичного виховання дітей та молодів  

 

Яременко Наталія 

студентка магістратури ННІ історії та філософії СумДПУ імені 
А.С. Макаренка 

Освітні та виховні аспекти музейної комунікації зі 

старшокласниками 
------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 4 

Культурний (музейний) туризм 

 
Модератор – Жуков Олександр Володимирович, 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та  методики навчання суспільних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 
Макаренка 

 

ВИСТУПИ 

Боряк Надія Олексіївна 

старший викладач кафедри практики романо-германських мов 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Розвиток музейного туризму у  Франції  
 

Геращенко Тетяна Миколаївна  

учитель Олександрівського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів ДНЗ 
Буринського району Сумської області 

Розвиток туристичних музейних ресурсів в Україні 

 

Гудзь Марина Вікторівна 

професор Бердянського державного педагогічного університету, 

доктор економічних наук  

Проблеми і перспективи розвитку міжнародного 

музейного туризму 

 

Джамакулиєв Аннамират (Туркменістан) 
студент НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Віртуальна екскурсія музеями Туркменістану 

 

Іваній Олена Миколаївна 

доцент кафедри права та міжнародних відносин СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 

Державно-правове регулювання музейного туризму 

 

Кравцов Сергій 
 студент НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 



Історико-культурна спадщина як важливий компонент 

політики в галузі туризму 

 

Кузнецов Даниїл 

студент НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Становлення музейного туризму на Сумщині 
 

Лі Жуйцін (Китай) 

аспірант факультету мистецтв Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Музеї Китаю як об’єкти туристичної діяльності 

 

Магаляс Михайло Олександрович 
викладач Маловисторопського коледжу ім. П.С.Рибалко СНАУ 

Розвиток молодіжного туристсько-краєзнавчого 

туризму на сучасному етапі 

 

Мусаб Альманаї, Шахер Алагхаваї  (Йорданія) 

студенти 1 курсу будівельного факультету  СНАУ  

Подорож по історичним  музеям Йорданії 
 

Пірханов Бердімират  (Туркменістан) 

студент НН Інституту історії та філософії СумДПУ імені 
А.С.Макаренка 

Роль музеїв Туркменістану в  розвитку туризму  

 

Самойленко Наталія Сергіївна 

старший викладач кафедри права  та міжнародних відносин 

СумДПУ імені А.С.Макаренка, кандидат історичних наук 

Європейський культурний туризм у сучасних умовах 

 

 

  ------------------------------------------------- 


