


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

• Нові підходи та методи в музейній педагогіці:  
вітчизняні та світові тенденції

• Створення та діяльність новітніх інтерактивних 
науково-освітніх просторів в Україні

• Музеї та виклики пандемії COVID-19. Віртуальні 
музейні простори

• Музейна педагогіка в позашкільній освіті
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ОРГАНІЗАТОРИ:

Національна академія педагогічних наук
України 
вул. Січових Стрільців, 52–А, м. Київ
вебсайт: http://naps.gov.ua

Національна академія мистецтв 
України
вул. Бульварно-Кудрявська, 20, м. Київ
вебсайт: https://academia.gov.ua

Національний центр 
«Мала академія наук України»
вул. Дегтярівська, 38–44, м. Київ
вебсайт: http://man.gov.ua
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ

0945–1000 Реєстрація учасників конференції,  
вихід в ZOOM

1000–1030 Привітання учасників і гостей конференції

1030–1130 Пленарне засідання 

1130–1200 Інтерактивна онлайн-демонстрація  
Музею науки Малої академії наук України

1200–1230 Обідня перерва 

1230–1430 Виступи й обговорення 

1430–1500 Підбиття підсумків конференції

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ

Доповіді на пленарному засіданні — до 12 хвилин

Доповіді — до 5 хвилин

Обговорення й репліки — до 3 хвилин
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ВІДКРИТТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних 
наук, професор, академік НАПН і НАН України, Президент Малої 
академії наук України

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України, Віцепрезидент НАПН України, директор 
Інституту педагогіки НАПН України

Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, про-
фесор, академік НАМУ, Віцепрезидент Національної академії мис-
тецтв України

Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, ди-
ректор Національного центру «Мала академія наук України»

Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, 
директор Інституту обдарованої дитини НАПН України
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

Караманов Олексій Владиславович, кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи, викладач вищої категорії Педагогічного фахового 
коледжу, завідувач науково-навчальної лабораторії музейної педа-
гогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

Музейна педагогіка у взаємодії із закладами позашкільної 
освіти: потенціал і перспективи розвитку в сучасних умовах

Наровлянський Олександр Данилович, кандидат педагогіч-
них наук, заступник директора з навчально-методичної роботи 
Українського державного центру національно-патріотичного ви-
ховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді

Історичні витоки вітчизняної музейної педагогіки

Писаревська Наталія Володимирівна, директор Державного 
політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського

Попова Вікторія Едуардівна, науковий співробітник Держав-
ного політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського

Нова реальність —  усвідомлення необхідності пошуку 
нових шляхів для музеїв

Удовиченко Ірина Володимирівна, старша наукова співробіт-
ниця Музею історичних коштовностей України — філіалу Націо-
нального музею історії України

Експонат як суб’єкт музейної комунікації

Дунець Василь Богданович, кандидат політичних наук, завіду-
вач відділу освітніх програм центру інтерактивної музейної науки 
Національного центру «Мала академія наук України»

Музей науки як простір зацікавлення наукою: на прикладі 
Музею науки Малої академії наук України



Музейна педагогіка в науковій освіті

6

ІНТЕРАКТИВНА ОНЛАЙН-ДЕМОНСТРАЦІЯ  
МУЗЕЮ НАУКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(1130–1200)

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
(1200–1230)

СЕКЦІЯ І  
(1230–1310)

Модератор: 
Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри методології науки та міжнародної 
освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова

НОВІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ В МУЗЕЙНІЙ 
ПЕДАГОГІЦІ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Вороненко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Місце шкільного мінералогічного музею кабінету хімії  
у формуванні ключових компетентностей

Глушко Оксана Зіновіївна, молодший науковий співробітник 
відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

Взаємодія музеїв для дітей та молоді зі шкільними освіт-
німи закладами як тенденція розвитку освіти в Польщі

Камінська Валентина Василівна, науковий співробітник нау-
ково-дослідної лабораторії освітніх інновацій Волинського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти

Використання елементів музейної педагогіки в розвитку 
загальнокультурної компетентності педагогів
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Копилець Євгеній Вікторович, кандидат педагогічних наук, 
керівник гуртків Комунального закладу «Полтавський обласний 
центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді Полтавської обласної ради»

Нові підходи до висвітлення періоду Другої світової війни 
музеях при закладах освіти: проблемні моменти

Косар Катерина Павлівна, викладач-стажист Уманського дер-
жавного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Зеленко Тамара Володимирівна, викладач-стажист кафедри 
хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини

Інтерактивне навчання під час викладання хімічних 
дисциплін у закладі вищої освіти з використанням музейної 
педагогіки

Кравчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педаго-
гіки НАПН України

Щодо перспектив розвитку музейної педагогіки в освіт-
ньому просторі місцевих громад

Личук Марія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування 
України

Роль віртуальних музеїв у вивченні англійської мови

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогі-
ки НАПН України 

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співп-
раці Інституту педагогіки НАПН України

Музей як засіб формування громадянської компетентно-
сті учнів закладів загальної середньої освіти
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Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробітник від-
ділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Листи як експонати музеїв і носії історичної пам’яті  
в контексті компетентнісно орієнтованої педагогіки

Мацейків Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник  відділу суспільствознавчої освіти Ін-
ституту педагогіки НАПН України

Формування громадянської компетентності та націо-
нальної ідентичності учнів на уроках історії в музеї

Павленко Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри соціальної роботи КЗВО «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької об-
ласної ради

Освітній потенціал біографічного методу музейної пе-
дагогіки

Павленко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент кафедри початкової освіти, природничих і математичних 
дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Реалізація технології музейної педагогіки шляхом облаш-
тування кабінету в початковій школі

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту обдаро-
ваної дитини НАПН України 

Сліпухіна Ірина Андріївна, доктор педагогічних наук, про-
фесор, провідний науковий співробітник відділу створення на-
вчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала 
академія наук України»

Рудик Ганна Борисівна, кандидат філософських наук, заступ-
ниця генерального директора з науково-освітньої роботи та му-
зейних прграм Національного музею мистецтв імені Богдана та 
Вавари Ханенків

Програма STEAM освіти в музеї світового мистецтва
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Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, профе-
сор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН 
України

Гупан Нестор Миколайович, доктор педагогічних наук, профе-
сор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН 
України

Як музеї можуть ефективно долучитись до шкільної 
історичної освіти

Попович Лідія Миколаївна, науковий співробітник Інституту 
педагогіки НАПН України

Використання інноваційних методів у діяльності крає- 
знавчого музею-світлиці опорного закладу освіти 

Пушкар Ірина Іванівна, методист Комунального закладу 
«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської облас-
ної ради

Інтерактивна екскурсія як основа музейної комунікації  
в музеях закладів загальної середньої освіти

Рокицька Ольга Дмитрівна, викладач-методист, методист 
відділу музейної освіти та бібліотечної справи КНЗ КОР «Київ-
ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних  
кадрів» 

Музейна педагогіка в науково-освітньому просторі музею 
історії освіти Київщини

Савченко Михайло Пилипович, заслужений вчитель України, 
заступник директора з навчально-методичної роботи Київської 
гімназії східних мов № 1

Музейна педагогіка як засіб розвитку культурно-мовних 
цінностей та комунікативної компетентності учнів гім-
назії
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Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, про-
фесор, професор кафедри методології науки та міжнародної освіти 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Димшиць Едуард Олександрович, заслужений діяч мистецтв 
України, Почесний академік НАМ України, Інститут обдарованої 
дитини НАПН України

Модернізаційний потенціал кафедри UNESCO з наукової 
освіти при національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова для музейної педагогіки

Сурмач Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 
директор Педагогічного коледжу Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка

Сучасні підходи та методи музейної педагогіки в підго-
товці бакалаврів педагогічного коледжу

Тепла Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України 

Місце музейної педагогіки в освітньому процесі нацональ-
ного університету біоресурсів і природокористування України

Трофименко Діна Миколаївна, директор Германівської гімна-
зії Обухівської районної ради Київської області

Використання інноваційних методів у діяльності музеїв 
с. Германівки

Хоменко Гліб Володимирович, аспірант, молодший науковий 
співробітник, НПУ ім. М. П. Драгоманова

Культурологічні виміри музейної педагогіки в контексті 
наукової освіти

Червоненко Оксана Володимирівна, кандидат біологічних 
наук, заступник директора з наукової і музейної роботи Націо-
нального науково-природничого музею НАН України

Співпраця викладачів біології та музейних педагогів  
у реалізації сучасної моделі природничої освіти
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Шикула Ростислав Ростиславович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економі-
ко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Мобільна експозиційна коробка як додатковий засіб нав-
чання

Щепанський Віталій Вікторович, кандидат філософських наук, 
методист II категорії відділу освітніх програм центру інтерактив-
ної музейної науки НЦ «МАНУ»

«Деколонізація музею» в контексті музейної педагогіки: 
модна тенденція чи необхідність?

СЕКЦІЯ ІІ 
(1310–1350)

Модератор: 
Дунець Василь Богданович, кандидат політичних наук, завіду-

вач відділу освітніх програм центру інтерактивної музейної науки 
Національного центру «Мала академія наук України»

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НОВІТНІХ 
ІНТЕРАКТИВНИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПРОСТОРІВ  

В УКРАЇНІ

Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управлін-
ня освітніми закладами Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 

Дячук Ірина Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, 
директор Музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова

Постова Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних техноло-
гій Житомирського державного університету імені Івана Франка

Інтернет-портал «Популярна астрономія» як засіб сти-
мулювання пізнавальної активності учнівської молоді
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Гоцало Катерина Віталіївна, провідна наукова співробітниця 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

Новікова Ольга Валентинівна, старший науковий співробітник 
Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків 

Постова Катерина Григорівна, кандидат психологічних наук, 
науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України

Організація та проведення STEAМ-уроку в Музеї Ханенків

Загорулько Марина Олександрівна, викладач кафедри іно-
земних мов Київського національного університету технологій 
та дизайну

Цифрові освітні інструменти для роботи музейних пра-
цівників

Ісаєнко Оксана Вікторівна, заступник директора Шепетівсько-
го міського центру дитячої та юнацької творчості

Створення та діяльність новітніх інтерактивних науково- 
освітніх просторів в Україні

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України

Музейна педагогіка в контексті формування всебічно 
розвиненої особистості викладача післядипломної  педаго-
гічної освіти

Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Виховний потенціал музеїв Ніжинського університету 
імені Миколи Гоголя

Маньковська Руслана Вікторівна, доктор історичних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник відділу історії України 
другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України

Музейно-освітній простір України: структура та інновації



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

13

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, профе-
сор, академік НАПН України, Віцепрезидент НАПН України, дирек-
тор Інституту педагогіки НАПН України

Центри науки як осередки наукового й освітнього пізнання

Чернухін Євген Костянтинович, кандидат філологічних наук, 
провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН 
України

Навчально- методичний потенціал наукових бібліотек 
та архівних установ у позакласній шкільній освіті України

МУЗЕЇ ТА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19.  
ВІРТУАЛЬНІ МУЗЕЙНІ ПРОСТОРИ

Бондаренко Вікторія Володимирівна, старший науковий спів-
робітник Педагогічного музею України

Педагогічний музей України в інтернет- просторі

Вакульчук Анна Русланівна, старший науковий співробітник 
Літературно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини в м. Києві

Альтернативні канали зв’язку та нові формати робо-
ти, пов’язані з ними, у Літературно- меморіальному музеї- 
квартирі П. Г. Тичини в м. Києві

Гудіменко Олена Вікторівна, учитель історії Іллінівського 
ОЗЗСО

Створення інтерактивного віртуального музейного про-
стору на базі шкільного музею

Гуменюк Оксана Борисівна, учитель-методист, заступник 
директора з науково-методичної роботи Комунальної установи 
Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад "Ми-
ропільська гімназія"»

ПоSTEMимо в «класному» музеї або вчимося бути екскур-
соводами в умовах пандемії
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Ключко Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культур-
них цінностей Київського національного університету культури 
і мистецтв

Креативність як складник освітньої діяльності музеїв 
в умовах пандемії COVID-19

Кормакова Тетяна Леонідівна, старший викладач, викладач-ме-
тодист Київського університету імені Бориса Грінченка, Фахового 
коледжу «Універсум»

Організація музейної практики спеціальності «Обра-
зотворче мистецтво» у новому форматі дистанційного 
навчання

Ладичук Олександр Костянтинович, молодший науковий 
співробітник відділу створення і використання інтелектуальних 
мережних інструментів Національного центру «Мала академія 
наук України» 

Попова Марина Андріївна, кандидат технічних наук, за-
відувач відділу створення та використання інтелектуальних 
мережних інструментів Національного центру «Мала академія 
наук України»

Віртуальні музеї: підхід до типології в контексті онто-
логічного сайту «Музейна Планета»

Ладоня Катерина Юріївна, аспірантка Київського університету 
імені Бориса Грінченка, науковий співробітник Інституту педаго-
гіки НАПН України

Розвиток цифрових форм комунікації як відповідь на ви-
клики пандемії COVID-19

Мосенкіс Юрій Леонідович, доктор філологічних наук, про-
фесор Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

Нові можливості музейної педагогіки: приклад музеїв 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка
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Надтока Віктор Олександрович, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу навчання географії та еко-
номіки Інституту педагогіки НАПН України

Потенціал провідних підприємств та установ у різних 
сферах економіки в реалізації економічних та економіко- 
географічних курсів

Песоцька Юлія Юріївна, лаборант кафедри соціальної педаго-
гіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, про-
фесор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан 
факультету соціальної та психологічної освіти Уманського держав-
ного педагогічного університету імені Павла Тичини

Туризм та інклюзивний туризм в умовах карантину. 
Можливості цифрових технологій

Попова Марина Андріївна, кандидат технічних наук, завідувач 
відділу створення та використання інтелектуальних мережних ін-
струментів Національного центру «Мала академія наук України»

Гончар Андрій Володимирович, провідний фахівець відді-
лу освітніх програм Національного центру «Мала академія наук 
України»

Технологія створення віртуальних музеїв як трансдисци-
плінарний інструмент дистанційної освіти

Туташинський Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, 
завідувач відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН 
України

Музей як освітній простір технологічної освіти

Шпарик Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

Музеї Китаю та виклики пандемії COVID-19
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СЕКЦІЯ ІІІ 
(1350–1430)

Модератор: Караманов Олексій Владиславович, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи, викладач вищої категорії Педагогіч-
ного фахового коледжу, завідувач Науково-навчальної лаборато-
рії музейної педагогіки Львівського національного університету 
імені Івана Франка

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Андреєва Тамара Титівна, кандидат філософських наук, до-
цент, доцент кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Баленко Оксана Павлівна, магістрантка Університету Григо-
рія Сковороди в Переяславі

Формування патріотичних почуттів дітей старшого 
дошкільного віку засобами музейної педагогіки

Бабкова Алла Михайлівна, вчитель вищої категорії, вчитель-ме-
тодист, відмінник освіти України, завідувач інформаційно-мето-
дичного відділу Позашкільного навчального закладу «Будинок 
дитячої творчості» Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Сучасний контекст функціонування музейно-освітніх 
проєктів у позашкільному закладі

Балацька Ганна Василівна, вчитель вищої категорії, старший 
вчитель, заступник директора з навчально-виховної роботи По-
зашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Виховний аспект формування в освітньому просторі му-
зейних експозицій
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Бєляєва Карина Олександрівна, студентка Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського

Музейна педагогіка на уроках історії

Головченко Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу навчання української 
мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Формування предметної читацької компетентності учнів 
засобами музейної педагогіки

Карчина Лариса Яківна, завідувач відділу навчально-вихов-
ної роботи, керівник секції педагогіки відділення філософії та 
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнів-
ської молоді»

Музейна педагогіка в проєктній діяльності Київської МАН

Кисіль Юлія Вікторівна, учитель української мови та літера-
тури, зарубіжної літератури Комунальної установи «Сумська за-
гальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20»

Функціонування шкільних музеїв як одна із форм педаго-
гічного впливу музеїв на учнівську молодь

Кучерук Людмила Миколаївна, керівник гуртка Шепетівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6

Шкільний музей — механізм розвитку культурно-історич-
них та духовних цінностей у вихованні молодого покоління

Лаговська Тетяна Іванівна, керівник гуртка «Юні екскурсово-
ди» Богуславського ЦДЮТ Київської обл

Залучення вихованців до науково-дослідної діяльності та 
участі у всеукраїнських краєзнавчих конференціях і проєктах 
як засіб розвитку їх соціальної і громадянської компетент-
ності

Могильний Юрій Вікторович, директор Музею історії туалету
Вікові рамки сприйняття експонатів
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Обжирко Тетяна Василівна, вчитель суспільних дисциплін 
Шепетівського НВК № 1 ім. Героя України М. Дзявульського

Музейна педагогіка в роботі шкільного музею

Омельченко Наталія Миколаївна, заступник директора з на-
вчально-методичної роботи КЗ «Чернівецький обласний центр 
туризму,  краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»

Омельченко Ігор Анатолійович, завідувач організаційно-ма-
сового відділу КЗ «Чернівецький обласний центр туризму,  краєз-
навства та екскурсій учнівської молоді»

Музейна педагогіка в позашкільній освіті Чернівецької 
області

Петрикіна Анна Сергіївна, аспірантка Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Музей при закладі освіти як засіб формування особистості 
школяра з порушеннями зору

Посохов Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Музеї Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна та позашкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заві- 
дувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 
НАПН України 

Савенков Анатолій Олексійович, учитель-методист, директор 
опорного закладу, учитель історії вищої кваліфікаційної категорії 
Засульського ліцею Засульської сільської ради Полтавської області

Шкільний музей як освітній простір та просвітницький 
ресурс

Савченко Наталія Володимирівна, заступник директора Укра-
їнського державного центру національно-патріотичного вихован-
ня, краєзнавства і туризму учнівської молоді

Музейна педагогіка в позашкільній освіті
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Согоконь Олена Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного 
виховання Полтавського національного педагогочного універси-
тету імені В. Г. Короленка

Музейна педагогіка у підготовці вчителів фізичної куль-
тури

Туріцина Олена Миколаївна, асистент кафедри романо- 
германських мов і перекладу гуманітарно- педагогічного факуль-
тету Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України

Знайомство з британським музеєм на уроках англійської 
мови

Шевченко Ірина Миколаївна, методист Національного центру 
«Мала академія наук України»

Дитяча академія «Футурум» і Музей науки МАНУ: діалог 
в освітньому просторі

Яценко Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробіт-
ник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки 
НАПН України

Практика пізнання літературного культурного надбання: 
вплив пандемії COVID-19 на систему цінностей, які формує 
мистецтво слова

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
(1430–1500)
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