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9.00-9.50         Реєстрація учасників  

10.00-18.00 Художня виставка «Паперове мереживо» – виставка творчих робіт 

студентів ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (куратор Гулей О.В.) та учнів Сумської 

художньої школи імені М. Г. Лисенка (куратор Ярцова  Л. О.) 

10.00-18.00 Виставка літератури з музеєзнавства із фондів Сумської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

10.00-11.30 Пленарне засідання  

11.30-11.45 Кава брейк  
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  Екскурсія до музейної Кімнати бойової слави КУ Сумська спеціальна 

загальноосвітня школа 

 

25 жовтня 2019 р. 
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16.00-17.00     Підведення підсумків роботи конференції 

 

 
 

 

 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Виступ з інформацією – до 10 хвилин 

Повідомлення – до 5 хвилин 
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Формування національно-патріотичних почуттів у учнів з інтелектуальними 

порушеннями в ході співпраці спеціальної школи з музейними установами міста Суми 
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Діброва Григорій Володимирович – краєзнавець, член Спілки краєзнавців України, 

член Спілки журналістів України 
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СЕКЦІЯ 1 

Соціально-філософський аспект освітньої діяльності музеїв  
 

Модератор – Зленко Наталія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та соціальних наук ННІ історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

 

ВИСТУПИ 

 

Філософія музики в художній творчості М.К.Чюрльоніса 

Булатова Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання НН Інституту культури і 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Духовність і гуманізм в творах вокальної класики 

Буряк Валентина Геннадіївна – магістрантка ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Музей як осередок збереження духовних цінностей  

Гурбанов Сейфаддін Алі оглі – народний художник України, професор, завідувач 

кафедри скульптури факультету образотворчого мистецтва Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв 

 

Концептуальнв підходи до визначення поняття «музеї» 

Зленко Наталія Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка 

  

Охорона історико-культурної спадщини Сумщини в контексті збереження 

Національного культурного надбання 

Кульоміна Анна Вікторівна – науковий співробітник групи охорони історико-

культурної спадщини при управлінні культури Сумської обласної державної адміністрації 

 

Розвиток музею як соціокультурного інституту 

Драган Світлана Олександрівна – студентка 3 курсу ННІ історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 

 

 Сучасний музей: особливості розвитку в інформаційному суспільстві 

Мороз Олександра Володимирівна – студентка ІІІ курсу ННІ історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка  

 

Нові можливості сучасних музеїв у формування світогляду молоді 

Наумкіна Олена Анатоліївна  – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Філософське осмислення освітньої діяльності музеїв в межах дисципліни 

«Філософія освіти» 

Пономаренко Тетяна Олександрівна – кандидат філософських наук, ст. викладач 

кафедри філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка 

Глобалізація в культурний сфері: виклики та тренди 



Пояркова Тетяна Костянтинівна – доктор політичних наук, професор кафедри 

парламентаризму та політичного менеджменту Національної Академії Державного 

Управління при Президентові України  

 

Музей як культурно-освітній заклад 

Рідний Олександр Миколайович – заслужений діяч мистецтв України, доцент 

кафедри скульптури факультету образотворчого мистецтва Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв 

 

Теоретичне музеєзнавство як складова структури музеєзнавства 

Самойленко Наталія Сергіївна – кандидат історичних наук, вчитель історії КУ 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради 

 

Освітньо-естетичний потенціал категорій «краси» та «потворност»" у 

живопису та літературних джерелах музеїв Західної Європи 

Снегірьов Ігор Олександрович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

Виховання духовної культури викладача недільної школи в контексті краєзнавчої 

музейної експозиції 

Шульга Юлія Сергіївна – аспірантка Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка 

 

Комунікативний простір сучасного музею в контексті системно-технологічного 

підходу 

Ярова Алла Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 

та філології Сумського державного університету  

 

 

СЕКЦІЯ 2   

Музеї як центри соціокультурного розвитку дітей та молоді 

 

Модератор – Снагощенко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

ВИСТУПИ 

Музей як база для формування науково-світоглядної парадигми вчителя-філолога 

в рамках концепції «Нової школи» 

Беценко Тетяна Петрівна –  доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

 

Лебединський «Шаляпін» 

Бражніченко Світлана Олексіївна – старший науковий співробітник 

Лебединського районного краєзнавчого музею 

 

Значення музейної справи для збереження історичної пам’яті та формування 

національної свідомості 

Вовк Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 



історії України НН Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Музей як простір формування політичної культури 

Волвенко Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»   

 

Музей письменників Сумщини як центр соціокультурного розвитку дітей та 

молоді 

 Гончаренко Світлана Олексіївна – вчитель української мови та літератури І 

категорії;  КУ Сумська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 15 імені Д.Турбіна 

 

Унікальна знахідка з села Миропілля 

Гордієнко Роман Олександрович – краєзнавець, вчитель Новосічанської ЗОШ І-ІІІ 

ст.  Сумського району Сумської області  

 

Музей та проведення практичних занять з історії культури 

Горобець Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

НН  Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету 

імені  А.С. Макаренка 

 

Вплив музею на розвиток вітагенних компетентностей школярів 

Гупало Лариса Миколаївна – студентка ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Про результати виконання проекту «Історико-культурні пам’ятки української 

провінції» 

Докашенко Галина Петрівна – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»,  

 

Роль музею в організації волонтерської роботи (на матеріалах Бахмутського 

краєзнавчого музею) 

Докашенко Віктор Миколайович – доктор історичних наук, професор Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

 

Музей як центр формування світогляду школярів 

Ільяшенко Ілона Сергіївна – студентка ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Використання результатів археологічних польових та лабораторних 

досліджень співробітників музею в освітньому процесі спеціальності «Історія» 

Євсеєнко Сергій Андрійович – кандидат історичних наук, доцент Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Музей як інститут пам'яті в умовах інформаційного суспільства  

Кондратенко Антоніна Анатоліївна – студентка НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Використання архівно-музейних матеріалів в підготовці кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти 



Концур Вікторія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

 

Музей – осередок виховної роботи навчального закладу 

Кот Анна Анатоліївна – викладач суспільних дисциплін, завідувач музею 

«Мужності та милосердя» Сумського медичного коледжу 

 

Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості 
Кравченко Карина Олександрівна – студентка НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Музей історії села  Діброва  Роменського р-ну Сумської області:  з досвіду 

створення 

Кривогуз Володимир Миколайович – краєзнавець, с. Діброва  Роменського р-ну 

Сумської області 

 

Мистецтвознавча тематика  в експозиціях Роменського краєзнавчого музею 

Матковський Олександр Миколайович – провідний концертмейстер кафедри 

хореографії та музично-інструментального виконавства ННІ культури і мистецтв 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Музеї політичної історії в контексті сучасних викликів 

Михтуненко Вікторія Вікторівна – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Екскурсія до музею як різновид виховної роботи у школі (з досвіду роботи) 

Муріч Надія Яківна – вчитель української мови та літератури ЗОШ 7 I-III ступенів 

м. Ромни Сумської обл. 

 

Експонати, пов’язані із культурою скіфів, у фондах Роменського краєзнавчого 

музею (пам’ятки Посулля) 

Мурич Вікторія Сергіївна – науковий співробітник науково-експозиційного відділу 

Роменського краєзнавчого музею. 

 

Сучасний музей як місце соціокультурного виховання сучасної молоді 

Обзор Анна Сергіївн – студентка 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Музейний простір як складова інтелектуального розвитку населення 

радянського міста 

Оліцький Вячеслав Олександрович – кандидат історичних наук, ст. викладач 

кафедри історії України НН Інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Музей розвитку банківської справи на Сумщині та історії грошей як центр 

збереження та популяризації історико-культурної спадщини 

Погуляка Богдана Сергіївна, студентка 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Музей Івана Кожедуба ( м. Шостка Сумської обл.) 



Ребенок Вікторія Русланівна – студентка  ННІ історії і філософії, Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Місце і роль історичних музеїв в розвитку аксіологічної компетентності 

учнівської молоді  

Маринченко Ганна Миколаївна – ст. викладач кафедри історії, кандидат історичних 

наук Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського  

  

Про шляхи вдосконалення музейної практики здобувачів вищої освіти 

Стуканова Юлія Ростиславівна – кандидат історичних наук, ст. викладач 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

Історія національних меншин у фондах музеїв України 

Турков Володимир Вікторович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України НН Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Музей як соціокультурний феномен: основні трансформаційні тенденції 

Шило Юлія Ростиславівна – студентка НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Музей як джерело пізнання культури рідного краю 

Шуляк Світлана Андріївна  – доктор філологічних наук, професор кафедри 

практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

 

Музей  П. А. Грабовського у с. Грабовському Краснопільського р-ну Сумської обл. 

Щербак Ольга Олександрівна –  вчитель української мови та літератури вищої 

категорії  Грабовський НВК Краснопільської районної ради Сумської області 

 

Роль сільського музею у патріотичному вихованні школярів 

Щербак В’ячеслав Миколайович – вчитель фізичного виховання, Грабовський 

НВК Краснопільської  районної ради Сумської області 

 

Давні пам’ятки книжної писемності у музеях Сумщини 

Михно Людмила Петрівна –  магістр, Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка 

 

Івано-Франківський краєзнавчий музей як елемент соціально-культурного 

розвитку музейництва на Прикарпатті 

Борчук Степан Миколайович – доктор історичних наук, професор 

Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника  

 

Музей історії «Давній Галич»: 25 років на шляху збереження і популяризації 

історичної та духовної спадщини княжого Галича 

Дрогомирецька Людмила Романівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України та методики викладання історії, Прикарпатський національний університет 

імені В. Стефаника  

 

Музейні експонати  під відкритим небом на Роменщині 



Симончук Анастасія Сергіївна – магістрантка слов’янського відділення 

факультету іноземної та слов’янської філології, Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка 

 

Гуцульська бартка – спадщина предків 

Санкович Марія Василівна – вчитель-методист, Яблуницький ЗЗСО I-III рівнів 

Івано-Франківська область  

 

Роль Г.Костельника у розвитку краєзнавства у Галичині 

Карасюк Єгор Владиславович – студент магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Батальний живопис в експозиціях  художніх музеїв України  

Поляков Олексій Юрійович – магістрант НН Інституту історії та філософії 

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка  

 

Висвітлення історій діяльності української дипломатії періоду національно-

визвольних змагань в експозиції Національного музею історії України 

Вітрук Глорія Андріївна – студентка магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Київське підпілля у експозиції музеїв м. Києва: шляхи подолання історичних 

стереотипів у студентів 

Чумак Володимир Олегович – студент магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Львівський музей С. Крушельницької – центр науково-дослідницької діяльності 

студентів 

Дрозденко Віталіна Сергіївна – студентка магістратури, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

В. Лобановський: Київ – місця історичної пам’яті 

Хомич Роман Миколайович – студент магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Роль музею В. Івасюка у м. Чернівці у національно-культурному вихованні 

школярів 

Сокур Богдан Михайлович – студент магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Сучасний стан музейної справи на Херсонщині: реалії та потреби 

Миценко Ілона Андріївна – студентка історичного факультету, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Музей Української революції 1917-1921 років як елемент розвитку історичної 

пам’яті української молоді 

Карабардін Андрій Валерійович – студент історичного факультету, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Очільник катакомбної УГКЦ В. Стернюк: місця історичної пам’яті на 

Галичині 



Юрчишин Павло Володимирович – студент магістратури, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Перспективи розвитку Сумського обласного художнього музею імені 

Н.Х.Онацького 

Юрченко Надія Семенівна – директор Сумського обласного художнього музею 

імені Н.Х.Онацького 

 

Т. Шевченко та імперські чиновники: алгоритм та стани складання 

краєзнавчого маршруту 

Яретик Микола Миколайович – студент історичного факультету, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

 

СЕКЦІЯ 3   

Музейна педагогіка в Україні та світі 

 

Модератор –   Моцак Світлана Іванівна,  кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

ВИСТУПИ 

Досвід проведення консультативного курсу підготовки до ЗНО з історії України в 

Національному музеї історії України 

Бараннік Анатолій Миколайович – науковий співробітник відділу 

пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії України, Національний музей 

історії України  

 

Участь активістів та громадян с. Залізняк у Всеукраїнському конкурсі  

«Неймовірні села». Концепція музею «Квітка цикорію» 

Варламова Ірина Сергіївна – методист відділу освіти, культури та спорту 

Верхньосироватської сільської ради 

 

Методика використання хмарних технологій на уроках-екскурсіях 

Вишнівський Дмитрій Борисович – студент магістратури, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Роль археології в музейній педагогіці 

Глущенко Оксана Олександрівна – студентка магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Використання елементів музейної педагогіки в позакласній роботі з історії 

Гупало Катерина Павлівна – студентка магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Шкільний музей як засіб національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді 

Гусак Богдана Вікторівна – керівник музею Маловисторопського НВК ЗОШ І-ІІІ 

ст. ДНЗ 

 

Взаємодія музейного педагога з шкільним вчителем в процесі проведення 

музейного уроку 



Мелещенко Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, декан історичного 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Традиційна та інноваційна складові діяльності сучасного музею 

Камбалова Яніна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, НПУ імені М.П. 

Драгоманова  

Музейна педагогіка як інструмент формування громадянськості здобувачів 

освіти 

Бакка Тамара Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, НПУ імені М.П. 

Драгоманова  

 

Методика використання козацької педагогіки при підготовці майбутнього 

вчителя історії 

Загребельна Ніна Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри методики 

навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Віртуальні музеї та їх роль в освітньому процесі. 

Коляда Юлія Ігорівна – студентка магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Музейно-архівна практика як важлива складова у підготовці фахівця-історика 

Жмака Віталій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України НН Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Шкільний музей історії як осередок соціокультурного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку 

Жуков Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

НН  Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету 

імені  А.С. Макаренка 

 

Музейно-екскурсійна робота у вищій школі, як складова частина популяризації 

вивчення історії Прикарпаття 

Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника  

 

Музей як осередок науково-дослідницької роботи учнів-слухачів МАН України 

Коляда Ігор Анатолійович – доктор історичних наук, професор, Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Музейна педагогіка як методичний інструмент в реалізації ідей Нової 

українськоїї школи 

Лобан Маргарита Олександрівна, студентка магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Шкільні історичні музеї-центри науково-дослідної діяльності учнів-слухачів 

МАН України 

https://imzo.gov.ua/2018/11/12/muzeyna-pedahohika-diievyy-metodychnyy-instrument-v-realizatsii-idey-novoi-ukrains-koi-shkoly/
https://imzo.gov.ua/2018/11/12/muzeyna-pedahohika-diievyy-metodychnyy-instrument-v-realizatsii-idey-novoi-ukrains-koi-shkoly/


Лозовий Артем Володимирович – студент історичного факультету, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Розвиток музейної педагогіки  в європейських країнах 

Майдан Наталія Петрівна – головний спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації 

 

Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки у світі  

Мелешко Катерина – студентка 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Проблема необхідності використання інноваційних технічних засобів для 

модернізації музейної експозиції 

Мірошниченко Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, учений 

секретар, Національного заповідника «Глухів», Сумська обл. 

 

Виховання любові до рідного краю засобами  краєзнавчої педагогіки (з досвіду 

роботи) 

Миколенко Наталія Іванівна – учитель української мови і літератури Роменської 

ЗОШ № 4 Роменської міської ради Сумської обл. 

 

Використання музейних експозицій у навчально-виховній роботі із 

старшокласниками 

Підопригора  Юлія Олександрівна – вчитель української мови та літератури 

Сумська КУ ЗОШ №15 І-ІІІ ступенів імені Д.Турбіна 

 

Музеї як центри соціокультурного розвитку дітей та молоді 

Прядко Наталія Іванівна – вчитель, керівник музею історико-патріотичного 

«Пам'ять» КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №2. 

 

Виховання особистості учня засобами музейної педагогіки  

Самотуга Інна Сергіївна – студентка 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Формування громадянської компетентності підростаючого покоління засобами 

музейної педагогіки. 

Самотуга Юлія Сергіївна – студентка 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Використання інформаційних технологій в музеях 

Сідельник Надія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчально-виховної роботи ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту» 

 

Вплив музеїв спортивної слави на формування морально-вольових якостей 

школярів 

Снагощенко Леся Вікторівна – магістрантка ННІ фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

Формування медіаграмотності вчителів засобами музейної педагогіки 

Кравченко Оксана Юріївна – аспірант, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова  



Музейна педагогіка як засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку: 

інормаційно-комунікаційний аспект".  

 
Протасова Альона Сергіївна – аспірант кафедри технологічної та професійної 

освіти Глухівського Національного педагогічного університету імені О.Довженка  

 

Проблеми висвітлення ролі інституту імперських губернаторів в Україні у 

краєзнавчих науково-дослідницьких роботах студентів-істориків 

Дрозденко Антон Павлович – студент магістратури, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова  

 

Лебединський період у мистецькій діяльності Никанора Онацького 

Умнова Лілія Миколаївна – головний зберігач фондів Лебединського районного 

краєзнавчого музею 

 

Популяризація культурної спадщини Лебединщини 

Чхайло Олександра Іванівна – директор Лебединського районного краєзнавчого 

музею 

 

 

СЕКЦІЯ 4. 

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В СПЕЦІАЛЬНІЙ ТА ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

 

Модератор – Бондаренко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач науково-дослідної 

лабораторії проблем інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

ВИСТУПИ 

Організація міні-музею в закладах дошкільної освіти з інклюзивною формою 

навчання 

Боряк Оксана Володимірівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Вплив музичного мистецтва на формування особистості з особливим 

потребами 

Ботнар Марина Валентинівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Напрями використання музейної педагогіки в процесі формування 

математичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах 

спеціального закладу освіти 

Бугайова Наталія Леонідівна – вчитель початкових класів Успенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів імені Г. П. Головенського Буринської міської ради 

Сумської області / магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. 

Логопедія) Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Розвиток мовленнєвої комунікації в учнів з інтелектуальними порушеннями в 

процесі використання засобів музейної педагогіки 



 Бурєніна Марина Валеріївна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Музей як феномен культури та способу освіти дітей з особливими освітніми 

потребами  в інклюзивному закладі освіти 

Войтенко Альона Андріївна – асистент вчителя інклюзивного класу навчально-

виховний комплекс «Просперітас» 

 

Корекційний вплив музейної педагогіки на формування ціннісних орієнтацій учнів 

з інтелектуальними порушеннями 

Волик Оксана Анатоліївна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Музейна педагогіка як інструмент розвитку комунікативного потенціалу в учнів 

з порушеннями інтелекту  

Волошина Олена Сергіївна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Корекційний вплив художньої діяльності на розвиток творчих здібностей дітей 

зі зниженим зором 

Гузь Інна Борисівна – вихователь КУ  Сумський спеціальний НВК «Загальноосвітні 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» № 37 «Зірочка» Сумської міської ради / 

магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Виховання особистості засобами музейної педагогіки 

Гусєва Тетяна Олексіївна – директор реабілітаційної установи змішаного типу 

(комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – 

Центр «Сприяння» громадської організації «Феліцитас» / аспірантка спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

 

Сучасні підходи до екологічного виховання учнів з особливими потребами у 

музейній практиці 

Глобенко Ірина Сергіївна – вчитель природознавства КУ Сумської спеціальної 

загальноосвітньої школи  

 

Напрями формування екологічно доцільної поведінки учнів з інтелектуальними 

порушеннями засобами музейної педагогіки 

Кармазін Ніна Василівна – асистент вчителя інклюзивного класу Озерянського 

закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступеня Варвянського району Чернігівської 

області / магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. 

Логопедія) Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Музейна екскурсія як ефективна форма морального виховання учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Картаєва Надія Олександрівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 



 

Краєзнавчий музей як засіб формування знань про рідний край у дітей із 

затримкою психічного розвитку  

Касьяненко Катерина Миколаївна – асистент вчителя Сумського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 імені М.С. Нестеровського Сумської міської ради, 

магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Особливості використання екскурсій до музею на уроках трудового навчання в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти 

Коваль Вікторія Володимирівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Використання музейної педагогіки в процесі визначення історичних аспектів 

розвитку адаптивної фізичної культури 

Колишкін Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка  

 

Удосконалення фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи 

засобами музейної педагогіки 

Колишкіна Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри 

дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

 

Корекційний потенціал засобів музейної педагогіки в процесі розвитку рухової 

активності учнів з інтелектуальними порушеннями 

Тамбулатова Тетяна Євгенівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Музейна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Косенко Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Музейна педагогіка в корекційній роботі з дітьми з розладами аутистичного 

спектру 

Крикуненко Юлія Олександрівна – вчитель-логопед логопедичного пункту 

управління освіти науки Сумської міської ради при КУ Сумської середньої школи І-ІІІ 

ступенів № 29/ аспірантка спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Музей як одна із форм розвитку соціальної компетентності дітей із 

інтелектуальними порушеннями 

Курєнкова Анна Володимирівна – вихователь Сумського центру соціально-

психологічної реабілітації для дітей області, аспірантка спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 



Художні музеї України – органічне продовження уроків з курсу «Образотворче 

мистецтво» у 5-8 класах спеціальної школи 

Левік Андрій Олександрович – вчитель образотворчого мистецтва КУ Сумської 

спеціальної загальноосвітньої школи  

 

Особливості проведення екскурсій для дітей дошкільного віку з порушеннями 

інтелекту 

Малигон Маргарита Миколаївна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Музейна педагогіка як напрям формування здоров’язбережувального середовища 

для учнів з інтелектуальними порушеннями 

Ментенко Катерина  Олександрівна - магістрантка спеціальності «Спеціальна 

освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Виховний потенціал засобів музейної педагогіки в процесі корекційної роботи в 

спеціальному закладі освіти 

Михалюк Оксана Павлівна – вчитель-дефектолог Здолбунівського інклюзивно-

ресурсного центру Рівненської області, магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Музейна педагогіка як система професійного самовизначення старшокласників з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Міщенко Володимир Володимирович – магістрант спеціальності «Спеціальна 

освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Формування екологічної компетентності учнів з інтелектуальними 

порушеннями в процесі використання засобів музейної педагогіки 

Назаревська Дар’я Ігорівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Естетичне виховання молодших школярів із порушеннями слуху засобами 

музейної педагогіки 

Павлова Дарина Андріївна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Використання засобів музейної педагогіки у вивченні історії волонтерського руху 

в Україні 

Паладич Олександр Вікторович – фахівець кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти, аспірант спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Організація гурткової роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку в 

умовах художнього музею 

Підземельна Валентина Сергіївна – вчитель-дефектолог Сумського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Олімпійський» м. Суми, Сумської області, 



магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Впровадження засобів музейної педагогіки в процесі розвитку пізнавальної 

активності дітей із затримкою психічного розвитку 

Подкуйко Ніна Володимирівна – вчитель початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школи № 71 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, 

спеціальності «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Формування пізнавального інтересу дошкільників з розладами аутистичного 

спектру до експонатів краєзнавчого музею 

Почкун Юлія Олександрівна – фахівець кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, аспірантка 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Формування інклюзивної компетентності педагогів закладів загальної середньої 

освіти засобами музейної педагогіки 

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Організація  шкільного музею для дітей із порушеннями зору  

Ритченко Олександр Федорович – вчитель трудового навчання КЗ Сумської 

обласної ради «Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів», 

магістрант спеціальності «Спеціальна освіта» (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Сенсорне виховання дітей зі зниженим зором засобами музейної педагогіки 

Савіцький Микита Леонідович – директор Комунальної установи «Середино-

Будський інклюзивно-ресурсний центр» Середино-Будської районної ради Сумської 

області 

 

Використанн експонатів шкільного музею на уроках географії у спеціальній 

школі для дітей з інтелектуальними порушеннями  

Скиба Тетяна Юріївна – заступник директора з навчально-виховної роботи КУ 

Сумської спеціальної загальноосвітньої школи  

 

Тематичні музейні екскурсії як ефективна система трудового виховання учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Сойдаш Альна Володимирівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Використання засобів музейної педагогіки в процесі  вивчення психолого-

педагогічних особливостей розвитку емоційно-вольової сфери дітей з 

інтелектуальними порушеннями 

Солодухіна Наталія Василівна – вчитель-дефектолог Середино-Будського 

інклюзивно-ресурсного центру Сумської області, магістрантка спеціальності «Спеціальна 

освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

http://school-konotop.kl.com.ua/
http://school-konotop.kl.com.ua/


Роль музеїв Сумщини в патріотичному вихованні учнів з особливими освітніми 

потребами 
Стайко Олена Сергіївна – директор КУ Сумський навчально-виховний комплекс № 

16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Сумської міської ради, аспірантка спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

До питання можливості організацій екскурсійних занять для дітей з розладами 

аутичного спектру 

Степанченко Катерина Олегівна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Музейна педагогіка як система продуктивної співпраці педагогів, родини й 

дитини. 

Стерлянко Дар’я Сергіївна – магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта» 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

До проблеми формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями інтелектуального розвитку під час відвідування музею  
Чобанян Анна Варужанівна – ст. викладач кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Музеї як осередки громадянського виховання учнів з особливими освітніми 

потребами" 

Гром Людмила Любомирівна – вчитель КЗ ЛОР Навчально-реабілітаційний центр І-

ІІІ ступенів «ГАРМОНІЯ», м. Борислав Львівська область 

 

Роль музеїв у розвитку пізнавальної діяльності учнів з дизартричними 

порушеннями". 

Мартинюк Ольга Романівна – вихователь КЗ ЛОР Навчально-реабілітаційний 

центр І-ІІІ ступенів «ГАРМОНІЯ», м. Борислав Львівська область 

 

Розширення світогляду учнів із інтелектуальними порушеннями під час екскурсії 

в музей" 

Трембалович Ірина Петрівна – вихователь КЗ ЛОР Навчально-реабілітаційний 

центр І-ІІІ ступенів «ГАРМОНІЯ», м. Борислав Львівська область 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

Мистецька спадщина в сучасних музеях 

Модератор – Гулей Ольга Володимирівна, заслужений майстер народної творчості 

України, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 

культурології НН Інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

ВИСТУПИ 

Вивчення учнями художньої школи символів та оберегів української вишиванки з 

фонду Сумського обласного художнього музею  

Антошкіна Тетяна Володимирівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 



Твори імпресіоністів у контексті вивчення сучасного живопису  

Баленко Юлія Олександрівна – студентка курсу ННІ культури СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

 

Сумські майстри живопису, які оспівували в своїх творах краєвиди Сумщини та 

їх вплив на духовне виховання учнів художньої школи 

Бєлінська Любов Анатоліївна –  викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка  

 

Народний живопис України кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті вивчення 

портретного живопису в дитячій художній школі 

Борика Катерина Іванівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка   

 

Вивчення імпресіонізму учнями художньої школи на основі музейного фонду 

Сумського обласного художнього музею імені Н.Онацького 

Боженко Дмитро Миколайович – викладач мистецьких дисциплін Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка  

 

Роль музею у збереженні нематеріальної спадщини України 

Гулей Ольга Володимирівна – заслужений майстер народної творчості України, 

старший викладач кафедри ОТМ, музикознавства та культурології ННІ культури і 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Роль музеїв у становленні художньої освіти в Україні  

Никифоров Андрій Михайлович – кандидат педагогічних наук, викладач 

мистецьких дисциплін Сумської художньої школи імені М.Г.Лисенка 

 

Аналіз творчих робіт Ф. Кричевського як методичне забезпечення курсу  

«Живопис» 

Капран Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри ОТМ, музикознавства 

та культурології ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Естетичне виховання учнів на прикладах експозиції етнографічного музею  

Іжик Єлизавета Олегівна – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Методичні засади  проведення уроків у музеї 

Москаленко Лілія Дмитрівна – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Мистецька спадщина Михайла Бойчука в сучасних художніх музеях України  

Гавриленко Анна Вікторівна  – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Організаційні основи проведення уроку в музеї 

Федорова Анастасія Валеріївна – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Особливості мистецтва витинання в Китаї 



ХоЧженян – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Гобелени в збірці Сумського художнього музею як наочність до вивчення курсу 

«Ткацтво» 

Обравит Інна Анатоліївна – магістрантка ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Роль інокопису у вихованні  духовності 

Лазуренко Арина Олександрівна – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Особливості проведення заняття в музеї  образотворчого мистецтва 

Черненко Тетяна Петрівна – магістрант ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Ніч в музеї: інновації в музейній педагогіці 

Назаренко Альона Сергіївна – студентка ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Парсуна як складова дослідження історичного портрету  

Світенко Ірина Валеріївна – студентка І курсу ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Основні правила збереження музейних експонатів з органічних матеріалів  

Святець Ганна Олексіївна – старший науковий співробітник Сумського обласного 

художнього музею імені Никанора Онацького 

 

Краєзнавчий компонент на заняттях з декоративного мистецтва   

Донда Віталій Миколайович – студент ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Виставки старожитностей як важливий чинник фахової підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва  

Коханова Дар’я Олександрівна – студентка ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Особливості експозиції виставки дитячої творчості  

Петренко Ростислава Русланівна – студентка ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Історична картина у змісті вивчення історії  

Сілютіна Юлія Віталіївна – студентка ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Твори Кричевського як наочність для вивчення живопису 

Осадчий Олександр Миколайович – студент ІІІ курсу ННІ культури і мистецтв 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Виховний потенціал образу рідної природи у творчості  Катерини Білокур 

Бойченко Анна Віталіївна – студентка ІІІ курсу ННІ культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 



Проблема плагіату в сучасному  мистецтва 

Кривушенко Юлія Сергіївна – студентка ІІІ курсу ННІ культури СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

 

Музей як спосіб відтворення традицій 

Редька Наталія Сергіївна – студентка ІІІ курсу ННІ культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Дизайн експозиційного простору сучасного музею  

Винокур Єлизавета Сергіївна – студентка курсу ННІ культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Образ селянства в гравюрах Т.Г. Шевченка 

Гарбар Віктор Валерійович – студент ІІІ курсу ННІ культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Мотиви Кролевецького рушника у декоративному розписі 

Мудрова Ярослава Юріївна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Символіка писанкарства 

Свирид Аліна Володимирівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Роль педагогічного краєзнавства у формуванні духовності майбутнього вчителя 

художньої школи 

Редькіна Наталія Павлівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Урок у музеї для учнів початкових класів 

Кукуня Анна Михайлівна – вчитель початкових класів Охтирської гімназії  

 

Вивчення предмету живопису в художній школі за допомогою фондів художніх 

музеїв 

Переяслова Ольга Михайлівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Сучасні методи освіти в художньому музеї 

Заступ Олександр Володимирович – викладач мистецьких дисциплін Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Орнаменти та мотив Слобожанських килимів у формуванні інтересу до свого 

краю на заняттях з ПЗВ у художній школі 

Федоренко Олександр Сергійович – викладач мистецьких дисциплін Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка  

 

Українські кустарні мистецькі вироби як справжні пам’ятки мистецтва 

Швачунова Вікторія Василівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Національний костюм Слобожанського краю: особливості і прикмети 

Суркова Тетяна Миколаївна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка  



 

Краєзнавча робота в художній школі як один із аспектів пізнавального розвитку 

дитини 

Григоренко Оксана Володимирівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка  

 

Дослідження колекції буддійської скульптури Музею Ханенків 

Філь Юлія Сергіївна – старший науковий співробітник Національного музею 

мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

 

Традиційні орнаменти Слобожанщини, символіка і присутність орнаментів у 

виробах ДПМ  Слобожанщини 

Полякова Наталія Миколаївна –  викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка  

 

Сучасне мистецтво та традиції 

Ярова Любов Петрівна – викладач мистецьких дисциплін Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

Вивчення Слобожанської витинанки з мистецьких фондів Сумського обласного 

художнього музею імені Н.Онацького 

Ярцова Любов Олександрівна – завідувач школи, викладач мистецьких дисциплін 

Сумської дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка 

 

 

СЕКЦІЯ 6. 

Культурний (музейний) туризм в Україні та світі. Правовий аспект музейної 

діяльності  

 

Модератор – Жуков Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

 

ВИСТУПИ 

 

Нічна театралізована екскурсія вулицею Троїцькою як студентський проект 

Авхутська Світлана Олександрівна – доцент кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

Потенціал музеїв у розвитку сучасного туризму 

Богданова Катерина Олександрівна – майстер виробничого навчання 

Олександрівського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обл. 

 

Культурний туризм  як чинник соціально-економічного розвитку територій 

Бойченко Василь Юрійович,студент 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Політичне та культурне життя суспільства в музеях Франції 

Волосенко Аліна Олегівна – студентка магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 



Використання в туризмі пам’яток етнічної історико-культурної спадщини 

України 

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

Донецької області 

 

Економічна складова розвитку туризму на Харківщині 

Горбань Юлія В’ячеславівна – студентка Харківського національного економічного 

університету імені С.Кузнеця 

 

Віртуальна екскурсія музеями Туркменістану 

Багтияров Езіз – студент ННІ історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету  імені А.С.Макаренка 

 

Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо документів Національного 

архівного фонду 

Звірко Олександр Євстафійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка,  

 

Віртуальні екскурсії до дитячих музеїв Німеччини 

Ігнатьєва Алла Миколаївна – методист ДНЗ «Веселка» Білопільського району 

 

Пам’ятки історії та культури Київської Русі як  туристичні об’єкти 

Луніка Ольга Василівна – викладач історії, кандидат педагогічних наук Сумське 

міське середнє професійно-технічне училище № 2 

 

Пізнавальне значення печерних міст Криму як туристичних об’єктів 

Левицький Дмитро Олегович – фахівець відділу освіти Тростянецької міської ради, 

м. Тростянець Сумської обл. 

 

Музейна комунікація, як засіб розвитку музейного туризму 

Мажар Артем Валерійович – студент 4-го курсу НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Вивчення культурної спадщини європейських країн в шкільному курсі історії 

Марченко  Михайло Євгенійович – магістрант ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Тенденції розвитку міжнародного туризму на Україні 

Нужненко Любов Сергіївна – магістрантка історичного факультету Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

 

Музей Нельсона Мандели: становлення, розвиток, особливості діяльності 

Сакунова Анастасія Василівна – магістрантка ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

Учені-історики ХІХ – початку ХХ століття в експозиціях Київських 

університетських музеїв 

Смирнова Валентина Михайлівна – педагог-організатор, школа І-ІІІ ступенів №27 

Шевченківського району м. Києва  

 



Віртуальна екскурсія старшокласників до об’єктів культурно-цивілізаційної  

спадщини в контексті шкільного курсу історії 

Теслюк Наталія Вікторівна – магістранта ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Законодавство незалежної України щодо туристичної діяльності 

Тихонов Євгеній Андрійович – студент ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

Сучасне музейне законодавство України 
Остапенко Інна Олегівна – кандидат юридичних наук, Київський національний 

університет імені Т. Г. Шевченка 

 

Роль музеїв Туркменістану в  розвитку туризму 

Чариєв Дастан –  студент ННІ історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету  імені А.С.Макаренка 

 

 

Використання вітчизняної історико-культурної спадщини в туристичній галузі 

Чонко Михайло Михайлович – учитель історії Пушкарівської філії  

В-Чернечинської спеціалізованої школи Сумського району Сумської області 

 

Туризм стимул та шанс для розвитку музеїв 

Храмойкіна Дарія Сергіївна – студентка магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Віртуальні екскурсії до європейських музеїв  

Холод Михайло Віталійович – учитель історії ЗОШ І-ІІІ ступеня ДНЗ Гвинтівський 

НВК Буринського району Сумської області 

 

 

 

 

 

 

 

 


