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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: 930–1000
Кава-брейк: 945–1000
Початок: 1000
Доповіді: 10 хв.
28 вересня
Ранкове засідання: 1000–1300
Денне засідання: 1400–1700
29 вересня
Ранкове засідання: 1000–1300
Денне засідання: 1400–1700

П’ята науково-практична конференція

28 вересня, четвер
Ранкове засідання

1000–1300
Голова: Пивоваров Сергій Володимирович, д.і.н., професор, заступник
генерального директора Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника з наукової роботи
Співголови: Ничкало Нелля Григорівна, д.пед.н., професор, дійсний член
НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України
Караманов Олексій Владиславович, к.пед.н., доцент
кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач Лабораторії
музейної педагогіки Львівського національного університету імені
Івана Франка
Філіпчук Наталія Олександрівна, к.пед.н., старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України
Відповідальний секретар: Топилко Олег Васильович, начальник відділу
музейно-освітньої роботи Національного Києво-Печерського
заповідника
Вітальні слова
Рудник Олександр Володимирович – в. о. генерального директора
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Лук’янова Лариса Борисівна – д.пед.н., професор, директор
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
член-кореспондент НАПН України
ДОПОВІДІ
Ничкало Нелля Григорівна – д.пед.н., професор, дійсний член НАПН України,
академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН
України
Музейна
педагогіка
як
субдисципліна
педагогічної
науки:
компаративістичний контекст
Філіпчук Георгій Георгійович – д.пед.н., професор, дійсний член НАПН
України
Музейна культура: формування й утвердження національної ідентичності
Лук’янова Лариса Борисівна – д.пед.н., професор, директор Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член-кореспондент
НАПН України
Роль музейної педагогіки в освіті дорослих

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
Сотська Галина Іванівна – д.пед.н., старший науковий співробітник,
заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, завідувач Кафедри
ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
Музейна педагогіка у розвитку естетичного досвіду викладачів
образотворчого мистецтва
Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої роботи;
Бєлоусова Тетяна Костянтинівна – фахівець І категорії відділу музейноосвітньої роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника
Основні форми і методи роботи з дитячою й підлітковою аудиторією в
Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (з
практичного досвіду відділу музейно-освітньої роботи)
Вітрик Ірина Сергіївна – старший науковий співробітник науково-дослідного
відділу Музею історичних коштовностей
«Індивідуальні» екскурсії в музеї
Авшенюк Наталія Миколаївна – д.пед.н., старший науковий співробітник,
завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, заступник
завідувача Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
Використання потенціалу музейної педагогіки у професійному розвитку
вчителів: зарубіжний контекст
Гончаренко Ольга Григорівна – фахівець I категорії відділу музейно-освітньої
роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Особливості
проведення
тифлоекскурсій
в
Києво-Печерському
заповіднику (практичні аспекти)
Стрільчук Василь Михайлович – директор Бродівського краєзнавчого музею
Діяльність Бродівського історико-краєзнавчого музею у сфері
популяризації, збереження та промоції історико-культурного спадку міста
Броди шляхом участі в міжнародному проекті «CHOICE: культурна
спадщина і сучасність»
Стрижак Олександр Євгенійович – д.т.н., заступник директора з наукової
роботи Національного центру «Мала академія наук України»
Шкільні віртуальні музеї – платформа історико-культурної наукової
освіти
Тименко Володимир Петрович – д.пед.н., професор, вчений секретар
Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України
Витоки Української Духовної Республіки

П’ята науково-практична конференція
Хомич Лідія Олексіївна – д.пед.н., професор, заступник директора з наукової
роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Партнерство загальноосвітнього навчального закладу і музеїв:
зарубіжний досвід і вітчизняні реалії
Гайда Лариса Анатоліївна – провідний науковий співробітник Педагогічного
музею України
Формування електронного ресурсу «Меморіальні музеї при навчальних
закладах»
Щербак Ольга Іванівна – д.пед.н., доцент, член-кореспондент НАПН України,
директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка, Відмінник народної освіти УРСР, Заслужений працівник народної
освіти України
Роль музейної комунікації у становленні особистості педагога
Семеног Олена Миколаївна – д.пед.н., професор, завідувач кафедри
української мови Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка
Соціокультурний контекст музейної комунікації
Вовк Мирослава Петрівна – д.пед.н., старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
Музейні осередки в класичних університетах України: історичний аспект
Караманов Олексій Владиславович – к.пед.н., доцент кафедри загальної та
соціальної педагогіки, завідувач Лабораторії музейної педагогіки Львівського
національного університету імені Івана Франка
Музейна педагогіка і STEAM-освіта: нові можливості для інновації
Беззуб Юрій Віленович – старший викладач кафедри історичної та
громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка
Формування історичної, соціальної та громадянської компетентностей
учнів засобами музейної педагогіки

1300–1400
ПЕРЕРВА
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Денне засідання
1400–1700
Виговська Юлія Сергіївна – методист Державного музею іграшки
Інтерактивні методи як один із напрямів роботи з відвідувачами у
Державному музеї іграшки
Гарькава Ольга Валентинівна – старший науковий співробітник
Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків
Дитяча арт-майстерня «МуХа» в музеї Ханенків: теорія чи практика
Гомеля Ніна Семенівна – к.пед.н., завідувач кафедри педагогіки і психології
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
Особливості використання музейної педагогіки у підготовці педагога
професійного навчання
Горська Наталія Дмитрівна – учений секретар Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника
Музейний освітній продукт як різновид евристичної освіти
Грищенко Юлія Валеріївна – к.пед.н., старший науковий співробітник відділу
змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України
Неформальна освіта викладачів вищої школи засобами музейної педагогіки
Дудар Ольга Володимирівна – к.і.н., доцент кафедри методики суспільногуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка
Результати дослідно-експериментальної роботи з упровадження елементів
музейної педагогіки у роботу ДНЗ м. Києва
Василишин Марія Семенівна – асистент кафедри загальної та соціальної
педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка
Організація освітньої роботи з різновіковою групою учнівської молоді (на
прикладі музею Варшавського повстання у Варшаві, Польща)
Дяченко Людмила Миколаївна – старший науковий співробітник відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Музейна педагогіка у Федеративній Республіці Німеччина
Зайченко Ольга Костянтинівна – методист І категорії Національного музею
історії України
Клієнторієнтованість маркетингових комунікації музею: типові помилки
та вдалі приклади

П’ята науково-практична конференція
Кепін Дмитро Володимирович – к.і.н., молодший науковий співробітник
відділу музеології та науково-технічної інформації Національного науковоприродничого музею НАН України
Культурно-просвітницька діяльність у Національному науковоприродничому музеї НАН України
Копилець Євгеній Вікторович – керівник гуртків Полтавського обласного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, кандидат педагогічних наук
Співпраця з бібліотекою – продуктивний напрям залучення учнівської
молоді до музейних надбань
Лисакова Ірина Василівна – к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та
інноваційних
технологій
соціокультурної
діяльності
Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Екскурсійно-художня програма як форма діяльності музею
Литвин Наталія Михайлівна – старший науковий співробітник
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
До питання історичної топографії лаврського гімназіуму Петра Могили
(1631–1632)
Марусинець Маріанна Михайлівна – старший науковий співробітник відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Музейна педагогіка в Австрії
Молодиченко Валентин Вікторович – д.філос.н., професор Мелітопольського
державного педагогічного університету;
Молодиченко Наталія Алімджанівна – к.пед.н., доцент Мелітопольського
державного педагогічного університету;
Олексенко Тетяна Давидівна – професор Мелітопольського державного
педагогічного університету
Детермінація професійно значущих особистісних якостей майбутнього
вчителя початкової школи в умовах культурно-освітньої діяльності музеїв
Мосякова Ірина Юліївна – директор Центру творчості дітей та юнацтва
«Шевченківець»
Музейний простір у системі позашкільної освіти
Музиченко Ярослава Степанівна – методист І категорії Національного музею
історії України
Активні й інтерактивні освітні технології в музейних програмах для дітей
Удич Зоряна Ігорівна – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Музейна педагогіка та інклюзія в контексті нової української школи
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Удовиченко Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник Музею
історичних коштовностей, методист Лабораторії музейної педагогіки НМІУ,
член НСЖУ
Компетентнісний підхід у музейній педагогіці

1700–1800 Огляд виставки «Князі Острозькі: європейський вимір
української історії» (корпус № 4)

29 вересня, п’ятниця
Конференційний зал корпусу № 8
Ранкове засідання
1000–1300
Гончаренко Ольга Григорівна – фахівець I категорії відділу музейно-освітньої
роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Особливості
проведення
тифлоекскурсій
в
Києво-Печерському
заповіднику (практичні аспекти)
Мусієнко Оксана – старший науковий співробітник освітнього відділу музею
Ханенків
Дитяча освітня програма Абетка мистецтва: досвід проведення та
вдосконалення
Нерода Тетяна Валентинівна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та
комп’ютерних технологій, викладач Української академії друкарства
Формалізація моделі контенту інформаційного порталу профільної
музейної установи
Ничкало Світлана Андріївна – науковий співробітник лабораторії
естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання
НАПН України
Пам’ятки архітектури як чинник національного самоусвідомлення
Онищук Андрій Анатолійович – науковий співробітник Державного музею
іграшки
Міжмузейний проект-квест «Школа музейної магії»
Павленко Юлія Григорівна – к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти,
природничих і математичних дисциплін та методик викладання Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
Топчій Наталія Михайлівна – студентка Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Елементи музейної педагогіки у навчально-виховного процесі початкової
школи

П’ята науково-практична конференція
Палійчук Олена Вікторівна – науковий співробітник Національного
заповідника «Хортиця»
Історична свідомість через музейну педагогіку
Панахид Галина Іванівна – старший науковий співробітник Львівського
історичного музею
Українська музейно-педагогічна бібліографія
Попова Марина Андріївна – к.т.н., завідувач відділу створення та
використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру
«Мала академія наук України»
Онтологічний реєстр архівних документів, пов’язаних із життям,
творчістю та вшануванням пам’яті Тараса Григоровича Шевченка
Попова Марина Андріївна – к.т.н., завідувач відділу створення та
використання інтелектуальних мережних інструментів;
Барвіцька Галина Кирилівна – к.філол.н., старший науковий співробітник
відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру
«Мала академія наук України»
Сучасний контекст функціонування проекту «Музейна планета» у
навчально-виховному процесі
Постригач Надія Олегівна – к.б.н., старший науковий співробітник відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Музейна педагогіка в Греції
Пушонкова Оксана Анатоліївна – кандидат філософських наук, старший
науковий співробітник відділу науково-освітньої роботи ЧОХМ Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького, доцент кафедри філософії і
релігієзнавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Формування візуального мислення у молодіжних проектах ЧОХМ
Сліпчишин Лідія Василівна – д.філос.(пед.), старший науковий співробітник
Львівського навчально-практичного центру професійної освіти Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
До питання досвіду реалізації освітньої функції музею у професійному закладі
Соломаха Світлана Олександрівна – к.пед.н., старший науковий співробітник
відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України
Музейне середовище як чинник світоглядного розвитку викладачів
вищих навчальних закладів
Султанова Лейла Юріївна – к.пед.н., старший науковий співробітник відділу
змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України
Застосування інтерактивних форм у змісті полікультурної освіти
майбутніх викладачів вищих навчальних закладів

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Денне засідання
1400–1600
Тринус Олена Володимирівна – к.пед.н., учений секретар Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Роль засобів музейної педагогіки у професійній підготовці вчителя на
початку ХХ століття
Трощинська Олена Іванівна – молодший науковий співробітник;
Діденко Яніна Леонідівна – учений секретар Національного історикокультурного заповідника «Чигирин»
Залучення дитячої аудиторії до музею: з досвіду роботи Національного
історико-культурного заповідника «Чигирин»
Філіпчук Наталія Олександрівна – к.пед.н., старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Виховання особистості засобами музейної педагогіки
Халіль Ірина Сергіївна – фахівець І категорії відділу музейно-освітньої роботи;
Коганов Сергій Юрійович – фахівець І категорії відділу музейно-освітньої
роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Молодші школярі в музеї. Інтерактивна екскурсія «Таємниці ченцівлікарів»
Харсун Ольга Вікторівна – к.і.н., провідний науковий співробітник відділу
науково-освітньої роботи Черкаського обласного художнього музею–Музейна
педагогіка: робота з дітьми молодшого шкільного віку (з практики
Черкаського обласного художнього музею)
Шарошкіна Наталія Геннадіївна – завідувач аспірантури і докторантури
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Музейна педагогіка: можливості та перспективи
Щербина Ганна Іванівна – керівник музейного комплексу «Джерело»
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам’янського»
Через музей до серця
Ярошенко Юлія Олександрівна – методист Полтавського обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді
Обласний зліт юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних
закладах як дієва форма патріотичного виховання учнівської молоді

П’ята науково-практична конференція
Яремин Вікторія Юріївна – завідувач Косівського музею народного
мистецтва та побуту Гуцульщини (філії Національного музею народного
мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Й. Кобринського)
Форми ознайомлення дитячої музейної аудиторії з гуцульським народним
строєм
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