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та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс» (2021 р., м. Київ) 



28. VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання 

методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови 

сучасної школи» (25-26.03 2021 р., м. Суми) 

29. Конференції студентів та аспірантів «Освіта та наука – 2021 р.» (6-9.04 2021 р., м. 

Київ)   

30. В рамках конференції «Освіта та наука – 2021» доєдналася до зустрічі з істориком 

Віктором Даниленком (7.04.2021 р.) 

31.  В рамках конференції «Освіта та наука – 2021» доєдналася до зустрічі з істориком 

Тарасом Чухлібом на тему: «Що таке історія України та для чого і як її викладати 

школярам» (8.04.2021 р.) 

32. В рамках конференції «Освіта та наука – 2021» доєдналася до зустрічі з істориком 

Олександром Алфьоровим на тему: «Вирвані сторінки історії України: від Династії 

до Держави» (9.04.2021 р.) 

33. Онлайн зустріч з істориком Олегом Бажаном «Чорнобильська катастрофа: історія 

та пам’ять» (26.04.2021 р.)   

34.  Вебінар «Рецепт демократії», який присвячений презентації дискусійної настільної 

гри «Рецепт демократії – Democracy Cake» (29.04.2021 р.)  

Участь у державних науково-дослідних проектах: 

1. Лютий 2021 року – по теперішній час – участь у державному проекті 

«Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної 

війни» 

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах: 

1. 1 червня – 15 вересня 2019 р. –  міні-проектів «Медіаграмотність для молодих 

виборців» (Міжнародна неурядова організація Internews в партнерстві з Академією 

української преси), в результаті було розроблено та виготовлено настільну медіагру 

«10 днів до виборів». 

 

Онлайн-курси: 

1. Міжнародний цикл семінарів на тему «Іновативних підходів при вивченні історії» 

(23 листопада - 3 грудня 2020 р., Чеська республіка) 

2. Онлайн-курсі з базової інформаційної-гігієни, тривалістю 10 годин, лектор – Оксана 

Мороз. 

 

Експериментальне дослідження: 

Експеримент дисертаційного дослідження проводиться на базі історичного факультету 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. 


