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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-

практичній конференції 
 

“МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ 

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ”, 

яка відбудеться   21 вересня 2022 року 

 

Конференція присвячена аналізу сучасного стану 
теоретичних та прикладних досліджень у галузі музейної 
педагогіки – міждисциплінарної освітньої технології, яка 
розвивається у сфері академічної та неформальної освіти, 

охоплюючи різні форми комунікації, актуальні просвітницькі 
програми та культурні практики. 
 
Реєстраційна форма конференції 

https://docs.google.com/forms/d/104g6WUC3a1xdgqZ2Dmf3WdKp
ncEgzenrTh8sRHXI8GI/edit?usp=sharing  

 
Важливі терміни 

 
До 10.09.2022 р. - реєстрація для участі у 

конференції і подання тез за зразком; 

до 15.09.2022 р. – остаточна програма 

конференції  (розміщення на сайті) 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences 
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Адреса оргкомітету 
конференції 

 
Кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

вул. Туган-Барановського, 7 м. Львів 

79005 

(032) 239 47 65 
     laboratory@email.ua 

 
 
 

Контактні особи: 

 
Олексій Караманов 

067-699-88-06 
 

Володимира Федина-Даромохвал 
098-738-46-45 

 
 
 
 
 

 

Тематичні напрями 

1. Музейна педагогіка як сучасна освітня 
технологія. 

2. Освітня політика музеїв в контексті 
глобалізації,  пандемії COVID-19 та 
воєнного стану. 

3. Віртуальний освітній простір музею в умовах 
онлайн-навчання. 

4. Музейна педагогіка у взаємодії 
середньої та вищої школи. 

5. Сучасні музейно-педагогічні практики в 
Україні та за кордоном. 

 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, англійська, польська 
 
 
 

 

 

Участь у конференції безкоштовна. За участь у конференції учасники отримають електронну 
програму,збірник матеріалів, електронний сертифікат (0, 2 кредити ЕКТС) (за бажанням). 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції. 
 

Обсяг тез – 2 сторінки формату А4 однією з робочих мов конференції за зразком, що 
поданий нижче. Шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 
1,5; верхнє, нижнє і праве поля – 2 см, ліве поле – 2,5 см; абзац – 1 см. 
Назва файлу: Тези_Прізвище. 

 
Структура тез: 
Автор; 
Назва; 
Ключові слова; 
Сутність проблеми, стан її дослідження; 
Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані автором; 
Висновки та результати дослідження. 
Список використаних джерел (не більше 5 позицій). 
Тези друкуються в авторській редакції. 

 
 

Організаційний комітет залишає за собою право рекомендувати або 
відхиляти надіслані заявки (теми виступів/тези доповіді) у разі, якщо вони не 
відповідають тематиці конференції та/або вимогам до оформлення, а також 
формувати програму конференції у форматі трьох блоків: вітальне слово / 
виступи / участь в дискусії. Про прийняття тез до друку авторам буде 
повідомлено додатково. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Роман Гладишевський, доктор хімічних наук, професор. академік НАН України, поректор з 

наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка; 
2. Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор. академік НАПН і НАН 

України, президент Малої академії наук України; 

3. Олег Топузов, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, віце-президент 
НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України; 

4. Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України; 

5. Дмитро Герцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти ЛНУ 
імені Івана Франка; 

6. Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; 

7. Олексій Караманов, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи, завідувач Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки ЛНУ імені 
Івана Франка; 

8. Ольга Біляковська, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; 

9. Галина П’ятакова, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; 

10. Юлія Заячук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; 

11. Володимира Федина-Дармохвал, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; 

12. Юрій Гудима, кандидат історичних наук, директор Музею історії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

 

Зразок оформлення тез 

Ім’я та прізвище автора (авторів) 

Науковий ступінь, вчене звання 

Назва установи 

НАЗВА ТЕЗ 

Текст 
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