
 

 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»  

Національна академія педагогічних наук України 

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

 

ДЕВ'ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

“Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, 

перспективи” 

 
 

ПРОГРАМА  
 
 
 
 

7–8 жовтня 2021 р. 

м. Київ



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

 

 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Місце реєстрації та проведення конференції: 

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

Національний  заповідник “Києво-Печерська лавра” 

 

Реєстрація учасників: 9
30

–10
00 

Кава-брейк: 9
45

–10
00 

Початок: 10
00 

Доповіді: 10 хв. 

 

7 жовтня 

Ранкове засідання: 10
00

–13
00 

Денне засідання: 14
00

–16
00 

 

8 жовтня 

Ранкове засідання: 10
00

–13
00 

Денне засідання: 14
00

–17
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дев'ята науково-практична конференція 

 

 

7 жовтня, четвер 
Ранкове засідання 

10
00

–13
00 

Голова: Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, 

заступник генерального директора з наукової роботи Національного 

заповідника “Києво-Печерська лавра”  

Співголови: Караманов Олексій Владиславович, доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач 

Лабораторії музейної педагогіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Філіпчук Наталія Олександрівна, доктор 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 заповідника «Києво-

Печерська лавра» 

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

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»  

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

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член-кореспондент 

НАПН України 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО 

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

ДОПОВІДІ 
 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України 

Музейна культура для якісної освіти  
 

Караманов Олексій Владиславович – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач 

Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Музейна психологія у системі організації комунікації з відвідувачами 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

 

Гончаренко Ольга Григорівна – фахівець І категорії відділу музейно-освітньої 

роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” 

Як презентувати твори мистецтва для людей з порушеннями зору 

 

Вітрик Ірина Сергіївна – старший науковий співробітник, Музей історичних 

коштовностей України – філіал Національного музею історії України 

Дженкова Олена Вадимівна – зав. відділу екскурсійного обслуговування, Музей 

історичних коштовностей України – філіал Національного музею історії 

України 

Про вплив експонатів на розширення музейної аудиторії.(Нотаки з 

виставки «Пектораль. Знахідка століття») 
 

Батьєва Алла Леонідівна – завідуюча інформаційно-виставковим відділом 
КЗ «Житомирський обласний краєзнавчий музей» 
Музей і школа. Співпраця КЗ «Житомирський краєзнавчий музей» із 
Житомирською ЗОШ І–ІІІ ступеню № 35 
 

Бахтіна Світлана Анатоліївна – провідний науковий співробітник відділу 

пам’яток історії ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони 

культурної спадщини» 

Виховання любові до рідного міста дотиком до його кам’яного літопису і 

живої історії. Проект музею під відкритим небом «Вулиця Жон Мироносиць 

у Харкові» 
 

Мінакова Наталія Георгіївна – методист кабінету виховної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Інноваційна діяльність музеїв при закладах освіти Рівненщини 
 

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, член 

Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 
Просвітницька місія музеїв України (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) 
 

Єленіна Євгенія Георгіївна – ЗОШ І–ІІІ ступенів № 32 м. Житомира, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, вчитель-методист 

Продовження застосування виставкових матеріалів краєзнавчого музею в 

освітньому процес школи 
 

Железник Ольга Феліксівна – вчитель музичного мистецтва СЗШ № 50 

м. Львова  

Риб’як Галина Дмитрівна – заступник директора СЗШ № 50 м. Львова з НВР 

«Музей - дружнє середовище для дітей із особливими освітніми потребами» 
 



Дев'ята науково-практична конференція 

 

Копилець Євгеній Вікторович – кандидат педагогічних наук заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Комунальний заклад «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення діяльності музеїв 

при закладах освіти 
 

Киричук Лідія Ігорівна – керівник соціально-реабілітаційного гуртка 

Радехівської школи мистецтв ім. митрополита Андрея Шептицького 

Радехівської міської ради 

Використання елементів музейної педагогіки в навчально-виховній роботі 

позашкільних навчальних закладів 
 

Новікова Ганна Юріївна – кандидат культурології, співробітник Наукової 

бібліотеки Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Популяризація історико-культурного надбання через використання 

сучасних цифрових засобів. Український досвід креативних музейних 

проектів 
 

Онищук Андрій Анатолійович – старший науковець, дизайнер Національного 

музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

Дорошенко Анфіса Дмитріївна – старша науковиця Національного музею 

мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

Квести «Шукачі в музеї»: концепція та дизайн 
 

Палійчук Олена Вікторівна – старший науковий співробітник Національного 
заповідника «Хортиця» Запоріжжя 

Діти в музеї 
 

Пальона Ольга Валеріївна – старший науковий співробітник Музею історії 

міста Краматорської міської ради 

Особливості популяризаторської та просвітньої діяльності в умовах 

пандемії COVID-19 на прикладі роботи Музею історії міста Краматорської 

міської ради 
 
Плющ Вікторія Василівна – інженер І категорії відділу наукових досліджень 
та комплексного моніторингу екосистем Чорноморського біосферного 
заповідника НАН України 

Музей Чорноморського біосферного заповідника НАН України як 

платформа сенсорної інтеграції людини та природи 
 

Співак Людмила Василівна – завідувачка сектору зв’язків з громадськістю 
Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

Методика проведення музейних уроків із української мови за матеріалами 

експозиції «Українське мистецтво ХХ століття» Національного музею 

у Львові імені Андрея Шептицького 
 

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО 

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

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 

Роль музеїв у культурно-освітній діяльності закладів дошкільної освіти 

 

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 
століття» 
Мистецька педагогіка у неперервному професійному розвитку вчителів 

Скандинавських країн 

 

Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» 
Мистецька педагогіка у неперервному професійному розвитку вчителів 

Угорщини 

 

Дяченко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» 
Мистецька педагогіка у неперервному професійному розвитку вчителів 

Федеративної Республіки Німеччини 

 

 
 

13
00

–14
00 

ПЕРЕРВА 

 



Дев'ята науково-практична конференція 

 

 

Денне засідання 

14
00

–17
00 

 

 

Васильєва Марія Анатоліївна – молодший науковий співробітник Інституту 
археології НАН України, відділ «Археологічний музей» 

Досвід застосування квест-екскурсії у роботі Археологічного музею 

Інституту археології НАН України 

 

Карчина Лариса Яківна – методист вищої категорії відділу навчально-виховної 

роботи,керівник секції педагогіки відділення філософії та суспільствознавства 

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 

Навчальні програми з музейної педагогіка для школи: досвід і перспективи 
 

Горська Наталія Дмитрівна – учений секретар Національного заповідника 

«Києво-Печерська лавра» 

Пам’яткознавча та пам’яткоохоронна тематика наукових студій у 

Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» та їх використання у 

навчальному процесі профільними вищими навчальними закладами 

 

Гузюк Михайло Миронович – науковий співробітник КУ «Бродівський 

історико-краєзнавчий музей» Бродівської міської ради 

Морозюк Стефанія Степанівна – молодший науковий співробітник 

КУ «Бродівський історико-краєзнавчий музей» Бродівської міської ради 

Музейний формат уроку на прикладі досвіду Бродівського історико-

краєзнавчого музею 

 

Бєлоусова Тетяна Костянтинівна – фахівець І категорії відділу музейно-

освітньої роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” 

Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої роботи 

Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” 

Впровадження освітніх програм у музеї. (З практичного досвіду відділу 

музейно-освітньої роботи Національного заповідника «Києво-Печерська 

лавра») 

 
Дунець Василь Богданович – кандидат політичних наук завідувач відділу 

освітніх програм центру інтерактивної музейної науки Національний центр 

«Мала академія наук України» 

Впровадження інтерактивних методів музейної педагогіки на прикладі 

Музею науки Малої академії наук України 

 

Гончаренко Ольга Григорівна – фахівець І категорії відділу музейно-освітньої 

роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” 

Австрійські уроки доступності для українських музеїв 

 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

 

Гайда Лариса Анатоліївна – провідна наукова співробітниця Педагогічного 

музею України 

Музеї при закладах освіти України у структурі електронного ресурсу 

«Музейна педагогіка» 

 
Маньковська Руслана Вікторівна – провідний науковий співробітник відділу 

історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН 

України, доктор історичних наук, доцент 

Візуальність в музейній педагогіці: навчитися бачити 

 

16.00 – оглядова екскурсія "Скарбницею  Національного музею історії 

України". 

 
 
 



Дев'ята науково-практична конференція 

 

8 жовтня, п’ятниця 

Ранкове засідання: 
10

00
–13

00
 

 

Бабкова Алла Михайлівна – завідувач інформаційно-методичного відділу 
закладу позашкільної освіти Будинок дитячої творчості Подільського району 
м. Києва 
Організація музейної справи в умовах карантинних обмежень у закладах 
освіти 
 

Деревська Катерина Ігорівна – доктор геологічних наук, професор 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Чурюмова Олена Ігорівна  

Інтерактивний метод викладання предметів природничого спрямування 

для екологів у художніх музеях 

 

Зайченко Ольга Костянтинівна - завідувач відділу просвітницько-наукової 

роботи Музею книги і друкарства України, директор ІкьюІмпакт (Бутик 

розвиваючих рішень) 

Комплексні родинні музейні програми як дієва вікова інклюзії 

 

Бондарець Оксана Василівна – старший викладач кафедри культурології 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Деякі підсумки музейної (ознайомчої) практики в НаУКМА (або Музей в 

умовах цифрової цивілізації) 

 

Горовий Анатолій Васильович – заступник голови ГО “Літературний форум” 

«Хліб» музейної педагогіки 

 
Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих НАПН України 

Музейна педагогіка в системі педагогічних наук: зарубіжний досвід 

 
Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття» 

Використання потенціалу музейної педагогіки у підготовці учителів 

образотворчого мистецтва 

 



Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Культуротворча функція сучасних музеїв 

 
Султанова Лейла Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Саморозвиток вчителя НУШ засобами музейної педагогіки 

 
Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 

Місце музеїв у неформальній освіті дорослих:  зарубіжний досвід 
 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук старший науковий 

співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 

ХХІ століття» 
Потенціал музейної педагогіки в осмисленні зарубіжного досвіду підготовки 

педагогічного персоналу 

 
Івасюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, експерт 
Команди підтримки реформ МОН 

Використання основоположних засад музейної педагогіки у Новій 

українській школі 

 
Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО 

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

Організація освітньої діяльності засобами музейної освіти у Туреччині 

 
Соломаха Світлана Олександрівна – 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 

Навчально-виховне середовище музеїв – важлива складова освіти 

учнівської та студентської молоді 
 



Дев'ята науково-практична конференція 

 

Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
румунської та класичної філології Чернівецького національного університету 
імені Ю. Федьковича 

Музейне середовище як чинник формування національної ідентичності 

учнів 
 
Ходаківська Снєжана Володимирівна – молодший науковий співробітник 
відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Роль музеїв у проведенні виховної практики у закладах вищої педагогічної 

освіти 

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

Музейні експонати з фестивалю «Mandyczewski fest» (музей родини 

Мандичевських при Багринівській ЗОШ І-ІІ ст., Чернівецька обл. 
 

Ходацька Ольга Миколаївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Музейна педагогіка як актуалізація та розвиток творчих можливостей, 

мисленнєвого та емоційно-почуттєвого потенціалу вчителя та учня 
 
Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії-інтернату №13 м. Києва 

Музейна педагогіка як ціннісний аспект виховання української нації 
 
Кондрицька Катерина Василівна – заступник директора з НВР гімназії-
інтернату №13 м. Києва 

Освітньо-виховні функції музейного середовища 
 

Костенко Сніжана Володимирівна – вчитель української мови та літератури 

Вплив музейної педагогіки на розвиток діалогічної культури комунікації 
 

Сірак Людмила Петрівна – практичний психолог гімназії-інтернату №13 
м. Києва 

Взаємодія школи і музею як умова розвитку компетентностей учнівської 

молоді 
 
 

Денне засідання 
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Підведення підсумків, вільне спілкування 

 

 
 


