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Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Місце реєстрації та проведення конференції: 

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 25, конференційний зал, 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 

 

Реєстрація учасників: 9
30

–10
00 

Кава-брейк: 9
45

–10
00 

Початок: 10
00 

Доповіді: 10 хв. 

 

3 жовтня 

Ранкове засідання: 10
00

–13
00 

Денне засідання: 14
00

–17
30 

 

4 жовтня 

Ранкове засідання: 10
00

–13
00 

Денне засідання: 14
00

–17
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сьома науково-практична конференція 
 

3 жовтня, четвер 
Ранкове засідання 

10
00

–13
00 

Голова: Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, 

професор, заступник генерального директора Національного Києво-

Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи 

Співголови: Караманов Олексій Владиславович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач 

Лабораторії музейної педагогіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Філіпчук Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 

Відповідальний секретар: Топилко Олег Васильович, начальник відділу 

музейно-освітньої роботи Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника 
 

Вітальні слова 
Рудник Олександр Володимирович – в. о. генерального директора 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України 
 

ДОПОВІДІ 
 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України 

Методологічні цінності сучасної музейної педагогіки 
 

Караманов Олексій Владиславович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач Лабораторії музейної 

педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка 

Тематичні зони музейного простору у контексті організації різних видів 

діяльності з відвідувачами 
 

Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої роботи 

Бєлоусова Тетяна Костянтинівна – фахівець І категорії відділу музейно-

освітньої роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника 

Театралізація як важлива складова освітньої роботи в музеї 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Проєктування та створення віртуальної виставки у професійній діяльності 

викладачів образотворчого мистецтва 
 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Практика використання потенціалу музейної педагогіки у діяльності 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 
 

Мисько Юлія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології 
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

Досвід організації студентського археологічного науково-практичного семінару 

на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
 

Вітрик Ірина Сергіївна – старший науковий співробітник Музею історичних 

коштовностей України – філіалу Національного музею історії України 

Музейна освіта 
 

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

Університетський музей як центр освітніх інновацій 
 

Султанова Лейла Юріївна – доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій 
навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

Мережеві технології навчання дорослих в умовах неформальної освіти 

дорослих 
 

Удовиченко Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник Музею 
історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України 

Герменевтичне коло як метод музейної комунікації 
 

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, докторант 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України, член кафедри ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ 
століття”НАПН України 

Особливості музейної педагогіки у професійному розвитку вчителів 

Скандинавських країн 
 

13
00

–14
00 

ПЕРЕРВА 



Сьома науково-практична конференція 
 

Денне засідання 

14
00

–17
00 

 

Гончаренко Ольга Григорівна – фахівець І категорії відділу музейно-освітньої 

роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

Музейні послуги для відвідувачів із порушеннями зору: підходи, зауваги, 

приклади 
 

Горовий Анатолій Васильович – заступник голови ГО “Літературний форум” 

Музейний наратив і сучасний музей 
 

Cоломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

Технології музейної педагогіки у процесі підвищення кваліфікації викладачів 
 

Бабкова Алла Михайлівна – завідувач інформаційно-методичного відділу 

Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва 

Комунікації в музейно-освітньому просторі (з досвіду діяльності 

інформаційно-методичного відділу Будинку дитячої творчості Подільського 

району м. Києва) 
 

Ликтей Людмила Миколаївна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Використання музейного серверу у розвитку методичної компетентності 

викладачів 
 

Андронатій Павло Іванович – викладач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій 

Баранюк Олександр Філімонович – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

інформатики та інформаційних технологій 

Котяк Віталій Володимирович – старший викладач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені В. Винниченка 

Музей історії техніки у педагогічному закладі вищої освіти 
 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

Особистість академіка І. Зязюна у культурно-музейному просторі 
 

Криниця Галина Валеріївна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Дистанційні музейно-освітні послуги у підготовці вчителя математики 
 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

Вітрик Валерія Юріївна – старший науковий співробітник відділу експозиційно-
виставкової роботи Національного музею українського народного декоративного 
мистецтва 

“Глиняний” майстер-клас у Національному музеї українського народного 

декоративного мистецтва 

 

 
 

4 жовтня, п’ятниця 

Ранкове засідання: 
10

00
–13

00
 

 

10
00

–10
30

 – екскурсія до церкви Спаса на Берестові 

Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Соціокультурна місія сучасних музеїв 
 

Акатріні Володимир Михайлович – аспірант Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Збереження духовної спадщини: музей родини Мандичевських при 

навчальному закладі та його функції. (С. Багринівка Глибоцького району 

Чернівецької області) 
 

Григор’єва Марина Віталіївна – кандидат історичних наук, фахівець І категорії 
відділу реклами та брендингу Центру зв’язків з громадськістю Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 

Екскурсійний проєкт для школярів “Відкрий для себе Каразінський”: 

популяризація університетських музейних колекцій та місць пам’яті 
 

Мельник Валентина Василівна – завідувач відділу науково-просвітницької роботи 
Іващенко Ольга Миколаївна – старший науковий співробітник відділу науково-
просвітницької роботи Національного історико-архітектурного музею 
“Київська фортеця” 

Досвід музею, розробка і застосування інтерактивних методів музейної 

педагогіки 
 

Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, Член-
кореспондент НАПН України, Віце-президент НАПН України 
Дунець Василь Богданович – кандидат політичних наук, методист 
лабораторії суспільних та гуманітарних наук, Національний центр “Мала 
академія наук України” 

Сучасні підходи до організації науково-пізнавальної діяльності музеїв науки 



Сьома науково-практична конференція 

 

Завадська Олена Анатоліївна – фахівець І категорії 

Тищенко Катерина Віталіївна – фахівець І категорії 

Халіль Ірина Сергіївна – фахівець І категорії відділу музейно-освітньої роботи 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

Результати соціологічного дослідження щодо обслуговування та надання 

послуг у Національному Києво-Печерському історико-культурному 

заповіднику (категорії населення – молоді до 20 років) 
 

Мінакова Наталія Георгіївна – методист кабінету виховної роботи та 

позашкільної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Інноваційні форми та методи роботи музеїв при закладах освіти Рівненщини 
 

Прокіп Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, провідний 

науковий співробітник 

Бреннер Лілія Давидівна – старший науковий співробітник Львівського 

історичного музею 

Елементи національно-патріотичного виховання в ігрових формах роботи з 

учнівською молоддю у відділі зброї “Музей-Арсенал” Львівського 

історичного музею 
 

Павленко Юлія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Домузейні осередки в освітньому просторі сучасної початкової школи 
 

Трощинська Олена Іванівна – молодший науковий співробітник 

Діденко Яніна Леонідівна – учений секретар Національного історико-

культурного заповідника “Чигирин” 

Співпраця Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” з 

освітніми закладами: напрямки та форми взаємодії 
 

 

Денне засідання 
14

00
–17

00 

 

Ходацька Ольга Миколаївна – вчитель-методист школи-інтернату № 13 

м. Києва, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

Форми використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної 

освіти педагогів-практиків 
 

Гайда Лариса Анатоліївна – провідний науковий співробітник Педагогічного 

музею України 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

Сучасний досвід освітніх програм музеїв у структурі електронного ресурсу 

“Музейна педагогіка” 

Андрієвська Марина Олегівна – завідувач виставки (пересувної) відділу 

експозиційної роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника 

Формування естетичної культури старшокласників у процесі ознайомлення 

з пам’ятками українського мистецтва 
 

Віговська Юлія Сергіївна – методист вищої категорії Державного музею іграшки 

Гра як провідний спосіб комунікації в Державному музеї іграшки 
 

Карчина Лариса Яківна – завідувач відділу навчально-виховної роботи, керівник 

секції педагогіки відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ “Київська 

Мала академія наук учнівської молоді” 

Освітньо-культорологічний проєкт “Музейна педагогіка в освітньо-

культурному просторі Києва: проблеми, сьогодення та перспективи” 
 

Барвінок Юлія Василівна – молодший науковий співробітник Національного 

історико-культурного заповідника “Чигирин” 

Дошкільнята в музейному просторі (з досвіду роботи Національного 

історико-культурного заповідника “Чигирин”) 
 

Железник Ольга Феліксівна – вчитель музичного мистецтва СЗШ І–ІІІ 

ступеню № 50 м. Львова 

Ласкій Ірина Валентинівна 

заслужений вчитель України 

вчитель-методист 

СЗШ № 50 м. Львова 

Бєлов Юрій Вадимович 

директор школи 

СЗШ № 50 м. Львова 

Настільні дидактичні ігри у системі музейно-педагогічної взаємодії з 

учнівською аудиторією 
 

Шкода Юлія Ігорівна – молодший науковий співробітник відділу “Історії” 

Національного історико-археологічного заповідника “Кам’яна Могила” 

Досвід застосування інтерактивних методів музейної педагогіки в роботі 

Національного історико-археологічного заповідника “Кам’яна Могила” 
 

Васильєва Марія Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу 

«Археологічний музей» Інституту археології НАН України 

Археологічний музей ІА НАН України як освітня платформа 
 

Пальона Ольга Валеріївна – старший науковий співробітник Музею історії 

міста Краматорської міської ради 



Сьома науково-практична конференція 

Досвід роботи Музею історії міста з наймолодшою аудиторією відвідувачів 

на прикладі роботи над проєктом інтерактивного лялькового театру «Мій 

друг – Краматорськ» 

 

 

 

Підведення підсумків, вільне спілкування 

 

 

 

 
 


