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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету 
Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, 

доктор педагогічних наук, професор 
 

КООРДИНАТОРИ ОРГКОМІТЕТУ 

Кудріна Ольга Юріївна –  проректор з науково-
педагогічної роботи Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, доктор економічних наук, 

професор 

Подрєз Юлія Вікторівна – директор НН Інституту 
історії, права та міжнародних відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

історичних наук, доцент 
Моцак Світлана Іванівна – завідувач кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка  

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 
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 

Михтуненко Вікторія Вікторівна – заступник 

директора з наукової роботи, кандидат історичних наук, 
ст. викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин 

та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
Михайличенко Олег Володимирович – професор 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного 
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педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 
педагогічних наук  

Авхутська Світлана Олександрівна – кандидат 

історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
Горобець Ігор Володимирович – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин 

та методики навчання історичних дисциплін Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Жуков Олександр Володимирович – кандидат 

історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої історії, 
міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

Макаренко Ганна Василівна – завідуюча відділом 
мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки 

Зленко Наталія Миколаївна – кандидат філософських 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства 
та культурології НН інституту культури та мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Медведєв Ігор Анатолійович – старший  науковий 
співробітник КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр 

«Тростянецький», кандидат наук з державного управління 

Сідельник Надія Валеріївна – заступник директора з 

навчально-виховної роботи ДНЗ «Сумське вище професійне 
училище будівництва та автотранспорту», кандидат педагогічних 

наук 

Докторович Галина Іванівна – методист Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області 

Мелещенко Тетяна Володимирівна – заступник декана 

з наукової роботи, кандидат історичних наук, професор кафедри 
методики навчання суспільних дисциплін і ґендерної освіти НПУ 

імені М.П. Драгоманова 

Тодосійчук Вікторія Миколаївна – директор 
Садівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської ради Сумського району Сумської області 

Никифоров Андрій Михайлович – кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого 
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мистецтва, музикознавства та культурології Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Регламент роботи конференції  

21 жовтня 2021 року  

 

9.00-9.50        Реєстрація учасників 

10.00-18.00 Меморіальна виставка робіт Г.Д.Литвяка 

(1921-1973), самодіяльного художника, 

педагога, колишнього співробітника 

Роменського краєзнавчого музею (виставка б-

ка https://www.facebook.com/media/set/?vanity

=artviddil&set=a.1690865164637768) 

10.00-18.00    Виставка народного одягу Слобожанщини 

ХІХ – початок ХХ століття  із колекції 

краєзнавця Лідії Григорівни Шеремет 

10.00-18.00   Виставка літератури з музеєзнавства із фондів 

Сумської обласної універсальної наукової 

бібліотеки 

10.00-11.45 Пленарне засідання (online-доповіді, 

відеовиступи) 

11.45-12.00 Кава брейк 

12.00-14.00 Продовження пленарного засідання (online-

доповіді, відеовиступи) 

14.00-15.00    Обід 

15.00-18.00 Секційні засідання (online-доповіді, 

відеовиступи) 

 

22 жовтня 2021 року 

 

10.00-11.30 Засідання Круглого столу «Музеєзнавчі та 

історико-краєзнавчі дослідження як основа 

стратегії побудови туристично-рекреаційного 

кластеру Сумщини» 
(online-доповіді, відеовиступи) 

11.30-11.45    Кава брейк 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=artviddil&set=a.1690865164637768
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=artviddil&set=a.1690865164637768
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11.45-13.00  Продовження роботи круглого столу (online-

доповіді, відеовиступи) 

13.00-14.00    Перерва на обід 

14.00-16.00  Екскурсія по місту Тростянець з відвідуванням 

музею шоколаду, картинної галереї, садиби 

Л. Кеніга, Круглого двору, дендропарку 

16.00-17.00    Підведення підсумків роботи конференції 

 

Проведення конференції здійснюється у змішаному 

форматі, що передбачає як очну участь у конференції, що 

проводяться в Сумській  обласній  універсальній науковій  

бібліотеці так і дистанційну участь в on-line форматі на 

платформі  Google Meet 

Підключитись до конференції 

https://meet.google.com/pwi-hkmq-zoc 

 
 

 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Виступ з інформацією – до 10 хвилин 

Повідомлення – до 5 хвилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwmaCZydbzAhXthP0HHQNyD3sQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.google.com%2Fintl%2Fuk%2Fmeet%2F&usg=AOvVaw2ErDkESBsf53uXKY4ME0iQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwmaCZydbzAhXthP0HHQNyD3sQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.google.com%2Fintl%2Fuk%2Fmeet%2F&usg=AOvVaw2ErDkESBsf53uXKY4ME0iQ
https://meet.google.com/pwi-hkmq-zoc
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка, доктор педагогічних 

наук, професор 

Подрєз Юлія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

ДОПОВІДІ 

 

Навчально-наукова лабораторія експертизи культурно-

історичних цінностей в освітньому процесі підготовки фахових 

істориків у Національному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова 

Потильчак Олександр Валентинович – доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних 

історичних дисциплін історико-філософського факультету, 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Музеи Беларуси в поисках ответов на вызовы времени 

Крывашэй Дзмітрый, кандидат історичних наук, доцент, вчений 

секретар Білоруського науково-дослідного центру електронної 

документації (м. Мінск, Білорусь) 

Роль віртуальних музеїв в організації змішаної та 

дистанційної форм освітнього процесу 

Гриценко Андрій Петрович – завідувач кафедри історії, 

правознавства та методики навчання, доктор педагогічних наук, 

старший викладач Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

Культурна спадщина як засіб забезпечення духовної 

спадкоємності  

Мозговий Іван Павлович – доктор філософських наук, професор 

кафедри суспільних дисциплін і мовної підготовки Міжнародного 

Європейського  університету, м. Київ 

Дмитро Бортнянський : до увічнення пам'яті митця 
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Довжинець Інна Георгіївна – доктор мистецтвознавства, доцент 

кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, Харківського 

національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського 

 

Меморіальні музеї Донеччини як фактор 

формування  історичної свідомості (90 ті - поч. ХХІ ст.) 

Богуненко Валерій Олександрович –   директор  Комунального 

закладу «Часовоярський історико-краєзнавчий музей» Часовоярської 

міської ради Донецької області, аспірант кафедра вітчизняної та 

зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов Донбаського 

державного педагогічного університету  

Унікальність Зарічненського археологічного комплексу як 

основа для створення сучасного музейно-виставкового центру 
Медведєв Ігор Анатолійович – старший науковий співробітник  

Комунального закладу Тростянецької міської ради «Музейно-

виставковий центр «Тростянецький», кандидат наук з державного 

управління 

Кобза Никанора Онацького в колекції Лебединського міського 

краєзнавчого музею 

Білоножко Ігор Іванович – науковий співробітник 

Лебединський міський краєзнавчий музей 

Вивчення історії здобувачами освіти інклюзивної групи на 

прикладі музею ДНЗ «Сумське ВПУБА» 

Сідельник Надія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Державного 

навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва 
та автотранспорту» 

Робота шкільного музею по вивченню та збереженню 

історико-культурної спадщини рідного краю 

Бабенко Валентина Дмитрівна – завідуюча шкільним музеєм, 

Вільшанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Вільшанської сільської ради Роменського району Сумської області  

Волонтерська робота пошукового загону «Палаючі серця» на 

базі історико-патріотичного музею «Пам’ять» 
Прядко Наталія Іванівна – вчитель, завідуюча історико-

патріотичного музею «Пам’ять»,  Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім.Д.Косаренка м.Суми 
Краєзнавча робота та музейна педагогіка як засіб формування 

громадянської компетентності та національної ідентичності 

здобувачів освіти 
Гумен Світлана Федорівна – викладач вищої категорії, старший 

викладач Сумського будівельного коледжу 

Оchronadziedzictwanarodowego i kulturypolski: 
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źródłafinansowania i ocenaichefektywności 

Ewelina Glonke – magisterka, Kujawsko-PomorskaSzkołaWyższa w 

Bydgoszczy, Polska  

Marina Gudz– dokt. hab., prof. Narodowy uniwersytet «Zaporizka 

politechnika» 

Актуальні питання розвитку музейництва місцевих 

територіальних громад 

Корнієнко Олег Миколайович – Член правління Національної 

Спілки краєзнавців України, Голова Сумської обласної організації 

Роль академіка Є.М. Лавренка у створенні заповідника 

«Михайлівська цілина» 

Шеремет Лідія Григорівна – екс-директор заповідника 

«Михайлівська цілина», краєзнавець, м. Суми 

Роль шкільних музеїв у національно-патріотичному вихованні 

учнів (на прикладі шкільного музею Миронівської НВК 

Шосткінської міської громади ) 
Коробко Надія Кузьмівна – старший вчитель історії вищої 

категорії Миронівської НВК, керівник гуртка історичного краєзнавства 

«Пошук» Шосткінської станції юних туристів 

Музей народознавства в освітній діяльності: теорія і 

практика (досвіду роботи) 

Венгеровський Сергій Борисович – старший викладач КЗ СОР 

«Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» 

Інтеркультурна Україна: стан, тенденції, перспективи 

Зленко Наталія Миколаївна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 
культурології Навчально-наукового інституту культури та мистецтв 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Університетські музеї ХІХ – початку ХХ століття: 

особливості створення та функціонування 

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  

Сучасні підходи до організації проектної роботи в 

інклюзивному музейному просторі 

Моцак Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Охорона та використання археологічної спадщини Сумщини 
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Авхутська Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Сучасні тенденції в  Європейських та Українських  музеях 

Докторович Галина Іванівна – методист Навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 

Музей  історії університету як скарбниця педагогічного 

досвіду 
Ребенок Вікторія – студентка НН Інституту історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Лебединський художній музей імені Б.К.Руднєва: історія та 

сьогодення 

Субота Єгор – студент НН Інституту історії, права та 
міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

 

СЕКЦІЯ 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МУЗЕЙНОЇ І 

ПАМЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ   

 

Модератор – Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент,  завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

ВИСТУПИ 

Музей як осередок науково-культурної та просвітницької 

діяльності 

Беценко Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови і літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Методичні та методологічні особливості організації веб-

квесту віртуальними музеями України 

Мелещенко Тетяна Володимирівна – кандидат історичних 

наук, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 
ґендерної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова 

Сучасні особливості збереження  історичної спадщини та її 

регіональна специфіка (на прикладі  Тростянецької ОТГ) 

Бова Юрій Анатолійович – Голова Тростянецької ОТГ  

Уманський краєзнавчий музей крізь призму ХХ століття 
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Барвінок Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Внесок Г. Ю. Храбана у розвиток пам’ятко-охоронної та 

музейної справи на  Уманщині 

Сокирська Владилена Володимирівна – доктор історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Музей як засіб формування громадянської компетентності 

здобувачів освіти вищої школи 

Бакка Тамара Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і ґендерної 

освіти НПУ імені М.П.Драгоманова 

Музейне меценатство: перспективи (на прикладі формування 

фондового зібрання комунального закладу Тростянецької міської 

ради «Музейно-виставковий центр «Тростянецький») 

Маловічко Євген Васильович – директор КЗ Тростянецької 

міської ради «Музейно-виставковий комплекс «Тростянецький»  

Створення історичного віртуального музею: концепція та 

особливості 

Коваль Ірена – аспірантка кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова 

Етнографічні музеї  в Україні 

Шуляк Світлана Андріївна – доктор філологічних наук, 

професор кафедри практичного мовознавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

Військова тематика у музеях Сумщини 

Пушкарьов Юрій Іванович – кандидат військових наук, доцент, 

доцент кафедри військової підготовки Сумського державного 

університету 

Пам’ятники архітектури Сумщини 

Остапенко Інна Олегівна – кандидат юридичних наук, 

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка 

Особливості функціонування та збереження замків та 

фортець Закарпатської області 

Дзюбленко Ірина Михайлівна – кандидат історичних наук, 
викладач НПУ імені М.П. Драгоманова 

Роль і місце музеїв в розвитку історичної регіоналістики 

Докашенко Віктор Миколайович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії 

Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного 

педагогічного університету 
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Національний музей та бібліотека Я. Коменського як 

ілюстрація стану шкільництва 1920-1930-рр на Закарпатті 

Делібалтова Юлія – магістр історії і педагогіки, магістр права, 
докторант філософського факультету Карлового університету м. Прага 

Чеська республіка, викладач всесвітньої історії та європейського права 

в Інституті медицини та менеджменту м. Плзень (ЧР) 

Видатний скульптор М. Г. Лисенко та його творча спадщина 

Близнюк Анатолій Михайлович – директор музею «Дзвони 

пам’яті» при Сумській міській організації ветеранів України, голова ГО 

«Паліцинська академія» 

Дослідження історико-архітектурної спадщини міста 

Острог в експозиції місцевого краєзнавчого музею 

Бортнік Ярина – студентка історико-філософського факультету 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

Роль літературних музеїв у формуванні особистості 

майбутнього вчителя-філолога 

Михно Людмила Петрівна – бібліотекар Сумський державний  

педагогічний  університет ім. А. С. Макаренка 

Музей народознавства – скарбниця культурно-історичної 

спадщини українського народу 

Коротич Катерина – студентка КЗ СОР «Лебединський 

педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» 

Використання музейної педагогіки для розвитку 

медіакомпетентності майбутніх вчителів суспільних дисциплін 

Богомаз Оксана – аспірантка, асистент кафедри методики 

навчання суспільних дисциплін і ґендерної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова 

Сучасний музей – осередок національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, збереження історико-культурної 

спадщини 

Майдан Наталія Петрівна – краєзнавець смт.Недригайлів 

Збереження музейних цінностей: виклики ХХІ століття 

Святець Ганна Олексіївна – старший науковий співробітник, 

зберігач графіки, стародруків, меморіального фонду Н. Онацького та І. 

Кавалерідзе, Сумський обласний художній музей ім. Никанора 

Онацького 

Історія створення музею архітектора А. М.Бекетова у 

Харківському національному університеті міського господарства 

імені А.М. Бекетова  

Тєлєжкіна Олеся Олександрівна – доктор філологічних наук, 

професор кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології 

Харківського національного університету міського господарства ім. 

А.М. Бекетова  
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До історії та сьогодення заповідного Литовського бору  

Ігнатенко Василь Андрійович – завідувач 

Краснотростянецького відділення Українського науково-дослідного 
інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. 

Г.М.Висоцького, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник  

Формування історико-краєзнавчих поглядів на поселення 

скіфів-землеробів на території Зарічненського археологічного 

комплексу  

Шевлякова Надія Андріївна – науковий співробітник  КЗ 

Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр 

«Тростянецький» 

Формування патріотичних почуттів здобувачів освіти 

засобами музейної педагогіки 
Батрак Віталіна – студент 6 курсу спеціальності 014.03 

Середня освіта (Історія) Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Взаємодія музеїв та суспільства як соціокультурна проблема 

Костиріна Євгенія – магістрантка спеціальності 034 

«Культурологія» Навчально-наукового інституту культури і мистецтв 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка 

Археологічні експедиції як канал  поповнення музейної 

експозиції 

Євсеєнко Сергій Андрійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 
інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного 

університету 

Організація культурно-освітнього дозвілля в педагогічних 

музеях України 

Дубровіна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, Національний університет імені 

М.П.Драгоманова 

Музеї-садиби письменників в Україні 

Зленко Аліна  – студентка-магістрантка факультету іноземної та 

слов`янської філології Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 

Створення артлокацій по увічненню пам’яті видатних 

уродженців Сумщини 

Аленінський Костянтин – краєзнавець, м. Суми 

Виховний потенціал педагогічного музею М.П.Драгоманова 

Нигода Вікторія – студентка історико-філософського 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 
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Віртуальні музеї як новітній ресурс вивчення історичної 

спадщини 

Токар Богдана – студентка 2-го курсу ННІ історії, права та 
міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

Миропільський музей – як центр збереження пам’яті про 

події радянсько-німецької війни на північному сході України 

Петрова Світлана – студентка 2-го курсу ННІ історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

Практики меморіалізації історичної спадщини 

комуністичного режиму 
Рожкова Людмила Іванівна –  кандидат історичних наук, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства 
Сумського Національного університету 

Роль та функції державних краєзнавчих музеїв у формуванні  

національної  свідомості громадян України  

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна  кандидат історичних наук, 

професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти історичного факультету Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Основні напрямки сучасних наукових досліджень у сфері 

музейної педагогіки  

Камбалова Яніна Миколаївна  кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної 

освіти історичного факультету Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова 

Використання українського рушника у експозиціях 

краєзнавчих музеїв 

Загребельна Ніна Іванівна  кандидат історичних наук, доцент 

кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти 

історичного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 

Місця історичної памяті Т.Г. Шевченка у експозиціях 

краєзнавчих музеїв України 

Яретик Микола Миколайович  бакалавр історичного 

факультету Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова 

Музейно-краєзнавча діяльність – складова науково-

дослідницької діяльності здобувачів освіти-членів МАН України  

Коляда Ігор Анатолійович  Заслужений працівник освіти 

України, доктор історичних наук, професор кафедри методики 
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навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

Експозиційна робота музеїв закладів вищої освіти (на 

прикладі Івано-Франківщини) 

Борчук Степан Миколайович  доктор історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника  

Роль музеїв у соціокультурному та економічному житті 

України в умовах державотворення  

Дрогомирецька Людмила Романівна  кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України та методики викладання 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

Меморіалізація діячів самостійницького руху в музейно-

краєзнавчій діяльності викладачів ДВНЗ «Калуський політехнічний 

коледж  

Ільницький Ігор Васильович  кандидат історичних наук, 

викладач-методист Державного вищого навчального закладу 

«Калуський політехнічний коледж» Івано-Франківська обл. 

Формування науково-дослідницьких компетентностей у 

здобувачів освіти (на прикладі діяльності краєзнавчого центру 

Яблуницького ліцею) 

Санкович Марія Василівна  вчитель–методист Яблуницького 

ЗЗСО I-III рівнів Івано-Франківської області 

Формування національної свідомості здобувачів освіти в 

системі музейно-краєзнавчої роботи вчителя історії Бородянського 

спеціалізованого ЗЗСО з поглибленим вивченням окремих предметів 

(на прикладі діяльності Краєзнавчого музею Бородянщина) 

Шубер Олексій Анатолійович  магістр історії, вчитель історії 

Бородянського спеціалізованого ЗЗСО І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів смт. Бородянка Київська область 

Інтерактивний тематико-експозиційний план сучасного 

музею – важлива складова розвитку сучасного туризму в Україні  

Юрчук Іванна Миколаївна – аспірантка Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, старший 

науковий працівник літературно-меморіального музею В.Стефаника 

Музеї як інститути пам’яті  

Косован Людмила Василівна – магістр, завідувачка науково-
освітнім відділом Чернівецького обласного краєзнавчого музею 

Просопографічні та біографічні дослідження в системі 

музейно-краєзнавчої роботи  

Цейгер Ігор Васильович – студент Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова 
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Сучасні технології мистецтвознавчого дослідження 

документів  

Волинець Миколай Васильович – студент Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

Національно-просвітницька діяльність Літературно-

меморіального музея Леся Мартовича  

Данильчик Уляна – директор Літературно-меморіального музея 

Леся Мартовича (Івано-Франківська обл.) 

М.І.Жарких: літературознавець, мистецтвознавець, 

пам’яткознавець, програміст 

Бабенко Олександр – студент Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова 

Голодомор в Україні: аспекти роботи з документальними 

джерелами 
Северина Вікторія Станіславівна – викладач Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр 

професійно-технічної освіти» 

Народознавство як складова виховного процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Курило Наталія Григорівна – викладач Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр 

професійно-технічної освіти». 

 

СЕКЦІЯ 2 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В МУЗЕЯХ УКРАЇНИ ТА 

СВІТУ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 

 

Модератор – Жуков Олександр Володимирович, кандидат 

історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

ВИСТУПИ 

Роль музеїв у культурному та лінгвокраїнознавчому розвитку 

країни: зарубіжний досвід 
Добронос Анна Сергіївна – викладач I категорії, Сумський 

фаховий коледж економіки і торгівлі. 

Культурна спадщина в контексті «Зводу пам'яток України. 

Сумська область» 

Кульоміна Анна Вікторівна – головний спеціаліст відділу 

охорони культурної спадщини, музейної справи та організаційної 

роботи управління культури Сумської ОДА, Управління культури 

Сумської обласної державної адміністрації  
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Меморіал учасникам В'єтнамської війни в США 

(м.Вашингтон, О.К.) – фактор формування історичної пам’яті 

американців 
Потєхін  Олександр Володимирович  – доктор історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

З досвіду співпраці НІКЗ «Чигирин» з освітніми закладами 

Діденко Яніна Леонідівна – учений секретар Національного 

історико-культурного заповідника «Чигирин» 

Трощинська Олена Іванівна – молодший науковий співробітник 

Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 

Українська музейна спадщина в Канаді: витоки та сучасні 

трансформації 
Пилипенко Людмила Володимирівна – старший викладач 

кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, 

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 

Меморіальні музеї Донеччини в державній політиці пам’яті 

(ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) 

Богуненко Валерій Олександрович – викладач кафедри 

вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов 

Донбаського державного педагогічного університету 

Музей єврейства у «Волинському Єрусалимі» як символ 

багатовікового поєднання культур 

Карпунь Наталія – студентка історико-філософського 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Виставки Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки як джерело поширення діаспорної періодики 

Карабардін Андрій – магістрант історико-філософського 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Екскурсійні маршрути клубу мандрівників Сумщини по 

відновленню історичних пам’яток 

Кубарєва Наталія Василівна –  краєзнавець, м. Суми 

Освітянське історичне краєзнавство на Полтавщині (друга 

половина 1960-х – 1980-і роки) 

Порох Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії. 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка 

Етнографічні музеї України як об’єкти навчальних 

етнографічних практик студентів закладів вищої освіти 

Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 
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історії Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка 

Психологічний вплив музейної виставки на формування 

самостійності особистості 

Бакка Юлія – викладач кафедри практичної психології 

педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Використання світового досвіду для створення новітнього 

музейного комплексу за прикладом музею міста Кернава (Литовська 

республіка) 

Іващук Юлія Вячеславівна – головний зберігач фондів КЗ 

Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр 

«Тростянецький» 

Використання сучасних технологій в музейній справі України 

Михалевська Аліна – студентка 6 курсу спеціальності 032 
Історія та археологія Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Культурологічні виміри музейної педагогіки в контексті 

початкової освіти 

Ревенко Віра Валентинівна – кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри психології та педагогічної освіти 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Музейна педагогіка як фактор міжкультурної комунікації 

Жуков Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин 

та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Музейна педагогіка: філософсько-світоглядні засади 

Наумкіна Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Музейна евакуація в роки Другої світової війни 

Михтуненко Вікторія Вікторівна – кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин 

та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Реставрація пам'яток архітектури та їх друге життя: 

український досвід  

Мірошниченко Надія Олександрівна – кандидат педагогічних 

наук, вчена секретарка Національного заповідника «Глухів»  

Музеї спортивної слави як засіб мотивації  майбутніх 

спортсменів 
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Снагощенко Леся Вікторівна – інструктор-методист з фізичної 

культури і спорту Сумського обласного відділення комітету з 

фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України 

Матеріали учасників збройних конфліктів у В’єтнамі   у 

фондах Національного музею історії України. 

Самотуга Інна  – студентка магістратури Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

Зображення боротьби палестинців за незалежність в 

експозиціях музею Ясира Арафата 

Самотуга Юлія – студентка магістратури Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

Військовий вишкіл вояків українських підрозділів збройних сил 

Німеччини в роки Другої світової війни (за спогадами сучасників) 

Вовк Олександр Володимирович –  кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Колекціонування гуцульських  старожитностей патріархом 

Володимиром (Романюком) у 1968-1973 рр. 
Оліцький В’ячеслав Олександрович – кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Історія національних меншин в музейних фондах України 
Турков Володимир Вікторович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Музейна педагогіка в контексті морального виховання 

майбутніх спортсменів: інформаційно-комунікаційний аспект  

Солоненко Євгеній Васильович – старший викладач кафедри  

теорії та методики спорту НН інституту фізичної культури, Заслужений 

тренер України, Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка  

Регіональна преса як історичне джерело (на матеріалах 

музейних фондів Донеччини) 

Піскун Вікторія Олександрівна – здобувач кафедри вітчизняної 

та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов 

Донбаського державного педагогічного університету 

З історії православних храмів містечка Смілого 
Лисенко Олександра Василівна – вчителька історії Смілівського 

ліцею ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Феодосія Сахна Хмелівської сільської ради 

Роменського р-ну Сумської обл. 

Музеєфікація замкових комплексів України  
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Парфьонов Владислав – студент 6 курсу спеціальності 032 

Історія та археологія Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Друга світова війна в експозиції Бахмутського краєзнавчого 

музею 

Концур Микола Михайлович – аспірант кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов Донбаського 

державного педагогічного університету 

Свобода інформації в сучасному музейному просторі  

Волвенко Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, 

доцент, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного 

університету 

Формування предметної компетенції на заняттях з історії 
Юхно Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

історії та суспільних дисциплін Сумського фахового медичного 

коледжу 

Пам’яткоохоронна діяльність громадських організацій  

України – сучасний аспект 

Ярош Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Польське національне питання в Австро-Угорській та 

Німецькій імперіях на рубежі ХІХ – ХХ ст. за документами 

польських музеїв  

Мажар Артем  – студент магістратури НН Інституту історії, 
права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Використання  матеріалів Національного музею історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. для вивчення 

проблематики радянсько-німецьких відносин 1939-1941 рр. 

Бєсєдін Сергій – студент магістратури НН Інституту історії, 

права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Правові норми існування та фактичний стан християнських 

церков і конфесій в СРСР до початку Другої світової війни 

Ходун Едуард – магістр ННІ історії, права та міжнародних 
відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Основні вектори політики Української Центральної Ради в 

освітній та культурній сферах 
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Черкес Ігор – студент магістратури ННІ історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

Побут жінок-освітян  другої половини 40– 50-х років ХХ 

століття в музейній спадщині 

Погуляка Богдана – студентка магістратури ННІ історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

Дарданельська операція в художній культурі ХХ – ХХІ 

століття 

Головченко Юрій – студент магістратури ННІ історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

Музеї Польщі як ефективний засіб вивчення історичного 

минулого польської держави 

Скрильов Юрій – студент магістратури НН інституту історії, 

права та міжнародних відносин ННІ історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Охорона та зберігання музейних цінностей в Україні  

Данилова Анастасія – студентка 6 курсу спеціальності 032 

Історія та археологія Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Повстанський рух на Волині 1944-1950 рр. 

Ташликович Дмитро  – студент магістратури ННІ історії, права 

та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С.Макаренка 

Реакція іноземних держав на голодомор 1932-1933 рр. 

Дубовик Віталій – студент магістратури ННІ історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

Літературні музеї Сумщини 

Беценко Тетяна Петрівна  – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови і літератури, Скляр 

Ангеліна – магістранта, Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. С. Макаренка 

Еволюція китайських пропагандистких плакатів та їх 

відображення в експозиціях світових музеїв 

Буріков Віталій – студент магістратури НН Інституту історії, 

права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Політична діяльність Нестора Махна в документах музеїв 

Дігтяренко Максим – студент магістратури НН Інституту 
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історії, права та міжнародних відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Палац гетьмана Кирила Розумовського, як шедевр української 

архітектури кінця XVIII століття 

Дяченко Карина – студентка магістратури НН Інституту історії, 

права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Відображення Вікторіанської епохи в музеях України 

Ільяшенко Ілона – студентка магістратури НН Інституту історії, 

права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 Сучасна проблема пошкодження та знищення пам'ятників 

жертвам  Другої світової війни в Україні та Польщі 

Карпенко Ігор – студент магістратури НН Інституту історії, 
права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Меморіали та пам'ятники Хорватської війни 

Куліш Владислав – студент магістратури НН Інституту історії, 

права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Залізна дивізія армії УНР в пам’ятках музеїв 

Лаврик Володимир, студент магістратури НН Інституту історії, 

права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

СЕКЦІЯ 3 

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

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 

Сучасний музей як майданчик національно-патріотичного 

виховання  

Докашенко Галина Петрівна – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії 

Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного 

педагогічного університету 
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Музейна спадщина України в контексті підготовки фахівців-

міжнародників (Досвід історико-філософського факультету НПУ 

імені М.П.Драгоманова)  
Стоян Тетяна Андріївна – доктор історичних наук, професор 

кафедри міжнародних відносин НПУ імені М.П.Драгоманова  

Шумило Вікторія – студентка історико-філософського 

факультету НПУ імені Драгоманова 

Музейна педагогіка як інноваційна складова моделі підготовки 

фахівців у сфері міжнародних відносин (з досвіду роботи з Сумським 

обласним краєзнавчим музеєм) 

Подрєз Юлія Вікторівна – директор НН Інституту історії, права 

та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент 

Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії світового українства, Заслужений працівник 

освіти України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Музейний квест як інноваційна форма занять з історії 

первісного суспільства 

Тронько Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії, кандидат історичних 

наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г.Короленка 

Роль віртуальних музеїв у вивченні шкільного курсу історії  

Маринченко Ганна Миколаївна – кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри історії Миколаївський національний 
університет імені В.О.Сухомлинського  

Краєзнавчий і музеєзнавчий аспекти вивчення історії в 

модельних програмах Нової української школи 

Лобода Дмитро Олександрович – асистент кафедри всесвітньої 

історії та методики викладання історії Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Етнографічний кабінет факультету історії та географії 

ПНПУ імені В.Г. Короленка: з досвіду створення та використання 

Вільховий Юрій Віталійович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка 

Роль краєзнавчого музею при викладанні історії рідного краю у 

закладах професійно-технічної освіти 
Жмака Віталій Миколайович – кандидат історичних наук, 

викладач Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі 

Народознавчі музейні кімнати у школі 
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Богословська Ольга Борисівна – учитель української мови і 

літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Проведення занять курсу «Історія країн Центральної та 

Східної Європи» в музеях 

Горобець Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Використання експонатів музею м. Ворожби у позаурочній 

роботі 

Василець Тамара Петрівна – директор Ворожбянського ліцею 

Білопільського району Сумської області, Заслужений працівник освіти 

України 

Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні теми 

«Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації» з 

історії України в 5 класі». 

Корнієнко Ольга Іванівна – вчителька історії, Хмелівський ліцей 

ЗЗСО Хмелівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. 

Уроки української словесності у Роменському краєзнавчому 

музеї 

Миколенко Наталія Іванівна – учитель української мови і 

літератури Роменської ЗОШ №4 Роменської міської ради Сумської обл. 

Сучасні аспекти функціонування шкільного музею 

Підопригора Юлія Олександрівна – вчителька української мови 

та літератури КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 
імені Д. Турбіна 

Створення шкільного краєзнавчого музею: концепція та 

особливості 

Миценко Ілона – магістрантка історико-філософського 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Формування національної ідентичності в учнів ліцеїв на 

уроках історії в музеї 

Онищенко Неля – асистентка кафедри методики навчання 

суспільних дисциплін і ґендерної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

Шкільний історичний музей як засіб формування 

громадянської компетентності учнів закладів загальної середньої 

освіти 

Сантар Руслана  – студентка 6 курсу спеціальності 014.03 

Середня освіта (Історія) Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Миколаївський обласний краєзнавчий музей як освітній 

простір та просвітницький ресурс 



24 

 

Бєляєва Карина – студентка 5 курсу спеціальності 014.03 

Середня освіта (Історія) Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Концепція етнографічного музею в навчально-виховному 

просторі МНУ імені В.О. Сухомлинського 

Хрящевська Людмила Михайлівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського  

Культурна спадщина Сумщини в освітньому процесі 

Москаленко Ольга Анатоліївна – керівник гуртка народної 

студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» КЗ Сумської обласної 

ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

Формування національної ідентичності у здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти  

Рибкіна Ганна Сергіївна – керівник гуртка «Музейна справа» 

ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» 

Педагогічний потенціал музею закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Кравченко Алла Миколаївна – бібліотекар, Державний 

професійно-технічний заклад «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну» 

Можливості використання мемуарів у музейній роботі  

Концур Вікторія Володимирівна – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного 
університету 

Вплив Сумського обласного художнього музею імені 

Н.Х.Онацького на виховання молоді 

Скусинець Анна, Шеренок Ірина – студентки НН інституту 

історії, права та міжнародних відносин, Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

Організація і проведення екскурсій в музеї народознавства для 

учнів молодших класів 

Загребельна Валерія – студентка КЗ СОР «Лебединський 

педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» 

Роль музеїв у формуванні особистості майбутнього педагога 
Беценко Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови і літератури  

Кульченко Єлизавета, студентка 0028 групи, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

Використання музейних експозицій з Інтернету на уроках 

української словесності. 
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Некрасова Аліна – студентка-магістрантка факультету іноземної 

та слов`янської філології Сумського державного педагогічного  

університету ім. А.С. Макаренка  

Геологічний музей – як осередок збереження унікальних 

зразків неживої природи 

Данильченко О.С. – кандидат географічних наук, доцент, 

Корнус А.О. – кандидат географічних наук, доцент, Корнус О.Г. – 

кандидат географічних наук, доцент, Сюткін С.І. – кандидат 

географічних наук, доцент, Король О.М. – кандидат педагогічних наук, 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

Педагогічний потенціал музею закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Кравченко Алла Миколаївна – бібліотекар, Державний 

професійно-технічний заклад «Сумське вище професійне училище 
будівництва і дизайну» 

Висвітлення діяльності визначних науковців-аграріїв у 

матеріалах музею СНАУ 
Кузьменко Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 

державно-правових дисциплін та українознавства Сумського 

Національного університету 

Відділ історії Івано-Франківського краєзнавчого музею – 

платформа для навчальної та науково-дослідної діяльності 

школярів закладів загальної середньої освіти краю 

Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України і методики викладання історії ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

 

СЕКЦІЯ 4 

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДАХ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Модератор – Михтуненко Вікторія Вікторівна, кандидат 

історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка  

 

ВИСТУПИ 

Вивчення історії рідного краю при роботі з дітьми з 

інтелектуальними вадами 

Демченко Марія Михайлівна – асистент вчителя інклюзивного 

класу Хмелівський ліцей – ЗЗСО Хмелівської сільської ради 

Роменського р-ну Сумської обл. 
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Організація уроків виробничого навчання в інклюзивних групах 

Кураш Наталія Олександрівна – майстер виробничого 

навчання Державного навчального закладу «Сумське вище професійне 
училище будівництва та автотранспорту» 

Музейно-освітній простір як осередок формування 

громадянської компетентності у здобувачів освіти інклюзивної 

групи 

Гончарова Юлія Олександрівна – методист Державного 

навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва 

та автотранспорту» 

Формування життєвих компетентностей у здобувачів 

освіти засобами музейної педагогіки 

Онанченко Ольга Олександрівна – соціальний педагог 

Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище 
будівництва та автотранспорту» 

Формування інклюзивної компетентності педагогів закладів 

загальної середньої освіти засобами музейної педагогіки 

Глушенко Христина Олександрівна – заступник директора з 

навчально-виховної роботи,  ДПТНЗ «Зноб-Новгородський 

професійний аграрний ліцей» 

Розвиток світогляду здобувачів освіти інклюзивної групи 

засобами музею 

Сургуч Юлія Володимирівна – практичний психолог 

Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище 

будівництва та автотранспорту» 

Музей –  як осередок виховної роботи закладу освіти 
Новак Дар’я Юріївна – вихователь Державного навчального 

закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту» 

Музейна педагогіка як інструмент соціокультурного розвитку 

здобувачів освіти 

Таряник Марина Володимирівна – вихователь Державного 

навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва 

та автотранспорту» 

Духовна культура сучасної молоді закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Шпиленко Петро Іванович – вихователь Державного 
навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва 

та автотранспорту» 

Активізація формування соціальних компетентностей 

засобами краєзнавства в ПТНЗ 
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Шкарапута Людмила Віталіївна – бібліотекар, керівник 

історико-краєзнавчого гуртка, Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Свеський професійний аграрний ліцей»  

Музейна екскурсія як форма активізації пізнавальної 

діяльності учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 

Павленко Людмила Василівна – викладач історії ДПТНЗ «Зноб-

Новгородський професійний аграрний ліцей» 

Музеї як осередки громадянського виховання учнів з 

особливими освітніми потребами" 

Михальченко Ірина Григорівна – бібліотекар, ДПТНЗ «Зноб-

Новгородський професійний аграрний ліцей» 

Музейна педагогіка як засіб навчання дітей з особливими 

освітніми потребами   

Канаєва Анна Володимирівна – бібліотекар, ДПТНЗ «Сумський 
центр ПТО з дизайну та сфери послуг» 

Шкільний музей як ефективний засіб національно-

патріотичного виховання учнів 

Тодосійчук Вікторія Миколаївна – директор Садівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Садівської сільської 

ради Сумського району Сумської області 

 

СЕКЦІЯ 5 

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА В СУЧАСНИХ МУЗЕЯХ 

 

Модератор – Горобець Ігор Володимирович, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних 
відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

ВИСТУПИ 

Музейні збірки у розвитку творчого потенціалу художньо 

обдарованих учнів  

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Одяг мешканців Лебединщини: від історії до сучасності (за 

матеріалами музею) 
Бражніченко Світлана Олексіївна – старший науковий 

співробітник Лебединського міського краєзнавчого музею 

Мистецька спадщина в Музеї історії Києва як засіб творення 

національної культурної ідентичності на прикладі виставок робіт 

І. Марчука та А. Криволапа. 
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Петриченко Микола – аспірант кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова, 

старший науковий співробітник Музею історії Києва 
Мистецька спадщина  у Роменському краєзнавчому музеї 

Матковський Олександр Миколайович – провідний 

концертмейстер кафедри хореографії та музично-інструментального 

виконавства ННІ культури і мистецтв Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

Мистецьке оформлення музеїв на прикладі Музею пам’яті 

жертв Голодомору у Меджибожі 

Татко Денис – аспірант кафедри історії України, етнології та 

краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова 

Місце та роль сучасного українського мистецтва у 

виставковій діяльності музеїв України на прикладі Музею історії 

Києва 

Швець Владислав – аспірант кафедри історії України, етнології 

та краєзнавства НПУ імені М.П.Драгоманова, старший науковий 

співробітник Музею історії Києва 

Портрет як один із видів мистецької спадщини у сучасних 

музеях України 

Переяслова Ольга Михайлівна – викладач Сумської дитячої 

художньої школи імені М.Г.Лисенка   

Виховний потенціал зібрань Харківського художнього музею в 

процесі підготовки учнів художньої школи 

Басос Катерина Сергіївна – викладач Харківської дитячої 

художньої школи імені І. Ю. Рєпіна 

Збірка килимів ХІХ століття Сумського художнього музею у 

фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва  

Гулей Ольга Володимирівна – заслужений майстер народної 

творчості України, старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Вирішення об’ємної композиції в сучасному предметно-

просторовому середовищі 

Рідний Олександр Миколайович – заслужений діяч мистецтв 

України, доцент кафедри скульптури факультету образотворчого 

мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Збірка парсун Сумського художнього музею в контексті 

професійної підготовки художника  

Капран Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри 

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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Фахова підготовка майбутніх культурологів засобами 

музейної педагогіки  

Єпик Лариса Іванівна– кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 

культурології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Розширення знань учнів художньої школи методом 

копіювання картин майстрів у музеї  

Антошкіна Тетяна Юріївна – викладач першої категорії 

Сумської дитячої художньої школи імені М.Г.Лисенка 

Вивчення традицій народного мистецтва учнями художньої 

школи на основі фондів музею.  

Ярцова Любов Олександрівна – викладач вищої категорії 

Сумської дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка 

Український живопис XIX століття 

Бєлінська Любов Анатоліївна – викладач Сумської дитячої 

художньої школи  імені М.Г.Лисенка   

Писанки Конотопщини, від покоління до покоління 
Шкуть Олена В'ячеславівна – вчитель вищої категорії, вчитель-

методист Конотопської дитячої художньої школи 

Сучасний музей, як професійна платформа вивчення основ 

образотворчого мистецтва  

Тищенко Яніна Геннадіївна – викладач вищої категорії  

Охтирської дитячої художньої школи імені Тараса Шевченка 

Відвідування сучасного музею – елемент культурного 

виховання учнів художньої школи 
Бірюк Світлана Валеріївна – викладач вищої категорії 

Охтирської дитячої художньої школи імені Тараса Шевченка 

Вивчення графічних засобів з учнями ДХШ на прикладі робіт 

сучасного музею 

Терещенко Яна Георгіївна – викладач вищої категорії  

Охтирської дитячої художньої школи імені Тараса Шевченка. 

Співавторство сучасного музею і художньої школи в 

контексті виховання творчого покоління 

Полякова Наталія Миколаївна – викладач першої категорії 

Сумської дитячої художньої школи імені  М. Г.Лисенка 

Стилізація як засіб  розвитку художньої уяви  
Мудрова Ярослава Юріївна – викладач вищої категорії Сумської 

дитячої художньої школи імені М. Г.Лисенка 

Формування естетичного смаку у дітей мистецької школи  

засобами писанкарства: вивчення традицій регіону з фондів музею 

Мельник Тетяна Юріївна – викладач першої категорії Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка 
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Орнамент та мотив Слобожанських килимів у формуванні 

інтересу до рідного краю на заняттях у художній школі  

Федоренко Олександр Сергійович– викладач вищої категорії 
Сумської дитячої художньої школи імені М.Г.Лисенка 

Розвиток творчої уяви учнів на заняттях з композиції в ДХШ 

Ярова Любов Петрівна – викладач вищої категорії Сумської 

дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка 

Музеї П. Чайковського у Низах та А. Чехова у Сумах як 

осередки музично-творчого життя Сумщини  

Кармазін Антон Олександрович – кандидат мистецтвознавства, 

старший науковий співробітник, Музей театрального, музичного та 

кіномистецтва України 

Музикознавча тематика у Сумському краєзнавчому музеї 

Дьоміна Марія – студентка 842 групи НН Інституту культури і  
мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

Дослідження регіональних традицій українського іконопису в 

експозиції музею української домашньої ікони 

Коваленко Олександр – студент історико-філософського 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

 

СЕКЦІЯ 6  

КУЛЬТУРНИЙ (МУЗЕЙНИЙ) ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

 
Модератор – Авхутська Світлана Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

ВИСТУПИ 

Освітній туризм у сучасному світі 

Михайличенко Олег Володимирович – доктор педагогічних 

наук, професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Державно-правове регулювання музейного туризму 

Луценко Світлана Миколаївна – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ Сумський ОІППО 

Розвиток зеленого туризму в Україні в 2021-2022 рр.: 

створення скансенів – концептуальний підхід 
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Подрєз Юлія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри  історії України, директор НН інституту історії, права та 

міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 

Мурал-арт як об’єкт культурного туризму в Україні та світі 

Никифоров Андрій Михайлович – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства 

та культурології Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

Музичний туризм як європейське соціокультурне явище 
Голяка Геннадій Петрович – кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України 

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського 

Аукціони Sothebys: світло та тінь 

Снегірьов Ігор Олександрович –  кандидат філософських наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Історико-культурний туризм і туристична дипломатія  в 

публічному просторі сучасної Європи: досвід для музейних 

експозицій в Україні 

Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії світового українства, Заслужений працівник 

освіти України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Некрополістичні пам'ятки ХІХ століття як туристичні 

локації 

Мірошниченко Олександр Миколайович – науковий 

співробітник Національного заповідника «Глухів» 

Культурний (музейний) туризм в Україні  

Редькіна Наталія Павлівна – викладач вищої категорії 

Сумської дитячої художньої школи імені М.Г.Лисенка 

Арт-обєкт як домінантна частина  міського середовища в 

контексті розвитку сучасного культурного туризму в Україні та 

світі 

Никифоров Назар  – студент 2 курсу ННІ культури і мистецтв 
Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Віртуальні екскурсії по музеях Німеччини  для учнів основної 

школи 
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Корнієнко Олександр Миколайович  – вчитель, Хмелівський 

ліцей – ЗЗСО Хмелівської сільської ради Роменського р-ну Сумської 

обл. 

Історико-культурний туризм – джерело активізації 

пізнавальної діяльності  учнів 

Богданова Катерина Олександрівна – майстер виробничого 

навчання Олександрівського професійного аграрного ліцею 

Кіровоградської обл. 

Історичні екскурсії як засіб активізації пізнавальної 

діяльності студентів 

Венгеровський Ярослав Сергійович – викладач соціально-

економічних дисциплін КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж 

імені А. С. Макаренка» 

Туризм як фактор міжкультурної комунікації 
Гавриленко Лілія – студентка спеціальності 034 

«Культурологія» НН інституту культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Історико-архітектурний туризм – як різновид сучасного 

туризму 

Луніка Ольга Василівна – викладач історії, кандидат 

педагогічних наук Сумське міське середнє професійно-технічне 

училище № 2 

Об’єкти історико-культурної спадщини в країнах Північної 

Європи   

Захарченко Світлана Юріївна – вчитель історії Конотопської 

спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів № 12 

Історія пожежної справи у славетному «суминому» місті 

Гребінник Ярослав Вікторович – викладач ДНЗ, «Сумське 

міжрегіональне ВПУ» 

Роль музеїв в сучасному туризмі 

Смирнова Валентина Михайлівна – педагог-організатор, 

школи І-ІІІ ступенів № 27 Шевченківського району м. Києва  

 

 

 

 
Сумський державний педагогічний університет імені  

А.С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин 

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 
навчання історичних дисциплін. 

м. Суми, вул. Роменська, 87, ауд 435. 
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