


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

• Нові підходи та методи в музейній педагогіці

• Форми сучасної музейної комунікації

• Наукова освіта та музейні простори

• Музейна педагогіка в позашкільній освіті

• Музеї та виклики пандемії COVID-19

• Віртуальні музеї: зарубіжний та вітчизняний досвід

• Майбутнє музеїв: розвиток і трансформація
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математич-
них наук, професор, академік НАПН і НАН України, прези-
дент Малої академії наук України

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, про-
фесор, академік НАПН України, віцепрезидент НАПН Украї-
ни, директор Інституту педагогіки НАПН України

Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, 
професор, академік НАМУ, віцепрезидент Національної ака-
демії мистецтв України

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, Наці-
ональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Дунець Василь Богданович, кандидат політичних наук, 
завідувач відділу освітніх програм центру інтерактивної 
музейної науки, Національний центр «Мала академія наук 
України»

Щепанський Віталій Вікторович, кандидат філософських 
наук, методист II категорії відділу освітніх програм центру 
інтерактивної музейної науки, Національний центр «Мала 
академія наук України»

Ладоня Катерина Юріївна, завідувач науково-організацій-
ного відділу Інституту педагогіки НАПН України
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ

0945–1000 Реєстрація учасників конференції,  
вихід в ZOOM

1000–1045 Привітання учасників і гостей конференції

1045–1230 Пленарне засідання 

1230–1245 Відео-демонстрація освітніх програм та  
майстер-класів від Музею науки МАН

1245–1300 Перерва 

1300–1645 Виступи й обговорення 

1645–1700 Підбиття підсумків конференції

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ

Доповіді на пленарному засіданні — до 15 хвилин

Доповіді — до 5 хвилин

Обговорення й репліки — до 2 хвилин
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  
І ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, про-
фесор, міністр освіти і науки України 

Нгоме Абьяга Жан-Поль, радник з питань науки Генерального 
директора ЮНЕСКО

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, про-
фесор, академік НАПН і НАН України, президент НАПН України

Карандєєв Ростислав Володимирович, доктор філософії в га-
лузі економіки, перший заступник міністра культури та інформа-
ційної політики України

Бабак Сергій Віталійович, кандидат економічних наук, доктор 
технічних наук, голова Комітету Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій 

Колебошин Сергій Валерійович, голова Консультативної Ради 
при Президентові України з питань сприяння розвитку системи 
загальної середньої освіти

Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних 
наук, професор, академік НАПН і НАН України, президент Малої 
академії наук України

Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, про-
фесор, академік НАМУ, віцепрезидент Національної академії мис-
тецтв України

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України, віцепрезидент НАПН України, директор 
Інституту педагогіки НАПН України

Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, ди-
ректор Національного центру «Мала академія наук України»

Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, 
директор Інституту обдарованої дитини НАПН України
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

Ткачук Лідія, магістр з бібліотекарської справи, президент 
Ради Директорів Українського Національного Музею в Чикаго, 
Український Національний Музей в Чикаго, США

Український Національний Музей в Чикаго Амбасадор 
України за Океаном

Добрівоє Лале Ерік, керівник департаменту міжнародної 
співпраці, Центр сприяння науці, Республіка Сербія

Наукова освіта та STE(A)M практики в Сербії

Караманов Олексій Владиславович, доктор педагогічних 
наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та педа-
гогіки вищої школи, завідувач Науково-навчальної лабораторії 
музейної педагогіки, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, Україна

Педагогічні аспекти «Третьої музейної революції» в кон-
тексті освітніх викликів ХХІ ст. 

Міхно Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, ди-
ректор, Педагогічний музей України, Україна

Міжмузейна комунікація як актуальний напрям діяль-
ності Педагогічного музею України

Маньковська Руслана Вікторівна, доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник, доцент, провідний науковий 
співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст., Ін-
ститут історії України НАН України, Україна

Візуальність як форма музейної комунікації

Удовиченко Ірина Володимирівна, старша наукова співро-
бітниця Скарбниці Національного музею історії України, Україна

Музейна комунікація за межами експозиції
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ВІДЕО-ДЕМОНСТРАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  
ТА МАЙСТЕР-КЛАСІВ ВІД МУЗЕЮ НАУКИ МАН

Мазур Тетяна Сергіївна, менеджерка експозиційного просто-
ру, виїзних виставок та тематичних заходів Музею науки Малої 
академії наук України 

(1230–1245)

ПЕРЕРВА
(1245–1300)

СЕКЦІЯ І  
(1300–1500)

Модератор:
Дунець Василь Богданович, кандидат політичних наук, завіду-

вач відділу освітніх програм центру інтерактивної музейної науки 
Національного центру «Мала академія наук України»

НОВІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ  
В МУЗЕЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Алєксєєва Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України

Музейна педагогіка: сучасний підхід використання освіт-
нього середовища музеїв

Баран Антоніна Олександрівна, завідувачка відділу природи, 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Бочарова Людмила Венедиктівна, старший науковий співробіт-
ник відділу природи, Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Інноваційні підходи в роботі наукових співробітників від-
ділу природи Тернопільського обласного краєзнавчого музею
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Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, про-
фесор, заслужений діяч мистецтв України, віцепрезидент Націо-
нальної академії мистецтв України

Мосенкіс Юрій Леонідович, доктор філологічних наук, профе-
сор, заслужений діяч мистецтв України, почесний академік Націо-
нальної академії мистецтв України

Приватний музей як освітньо-виховний інструмент (на 
прикладі трипільського музею-колекції Олександра Поліщука)

Варламова Юлія Володимирівна, старший учитель, заступник 
директора з виховної роботи, Петропавлівський ліцей №2 Петро-
павлівської селищної ради

Використання методів музейної педагогіки в освітньому 
процесі ліцею 

Василишин Марія Семенівна, експертка зі змісту освіти / ма-
тематичні компетентності, команда підтримки реформ при Мініс-
терстві освіти і науки України

Музей науки МАН: нові підходи в музейній педагогіці України 

Водоп’ян Вікторія Вікторівна, заступник директора, комуналь-
ний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізь-
кої обласної ради

Музейний захід «Я – музейник! Світ музейних професій» 

Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник відділу STEM-освіти, стар-
ший науковий співробітник відділу навчання географії та еконо-
міки, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут педаго-
гіки НАПН України

Технологія доповненої реальності в музейній педагогіці 

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, до-
цент, провідний науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН 
України

Музейна педагогіка для розвитку шкільної фізичної освіти 
в Україні
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Загоруйко Наталія Михайлівна, викладач української мови 
та літератури, КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий 
коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

Значення музейної справи для розвитку закладу фахової 
освіти

Зозуля Сергій Юрійович, завідувач відділу історії міста Ніжи-
на, Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського

Степанова Оксана Валеріївна, науковий співробітник відділу 
історії міста Ніжин, Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана 
Спаського

Використання елементів музейної педагогіки в діяльно-
сті Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського: 
віртуальна екскурсія-подорож містом кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.

Карандєй Людмила Миколаївна, екскурсовод, Народний істо-
рико-краєзнавчий музей імені М. А. Занудька, м. Покров Дніпро-
петровської обл.

Культурно-освітня діяльність як один із методів музей-
ної педагогіки 

Келипенко Тетяна Миколаївна, педагог-організатор, Марга-
нецька гімназія №5 Дніпропетровської обл.

Музейна педагогіка як інструмент реалізації компетент-
нісного підходу в освітньому процесі

Кепін Дмитро Володимирович, музеєзнавець, кандидат істо-
ричних наук

Популяризація досягнень давньої історії засобами музейної 
експозиції (за матеріалами Чехії)

Кмець Алла Миколаївна, асистент кафедри теорії і методики 
викладання природничих дисциплін, Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка

Хлонь Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, 
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Глухівський національний педагогічний університет імені Олек-
сандра Довженка

Музей рідкісної книги як засіб вивчення історії розвитку 
методики навчання природознавства

Коваленко Любов Григорівна, заслужений журналіст Укра-
їни, перший заступник генерального директора, Національний 
музей-садиба М. І. Пирогова, м. Вінниця

Кланца Олег Павлович, старший науковий співробітник, На-
ціональний музей-садиба М. І. Пирогова, м. Вінниця

Національний музей-садиба М. І. Пирогова: нові форми і 
розвиток музейної педагогічної роботи в умовах сьогодення

Коренева Інна Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 
декан факультету природничої і фізико-математичної освіти, Глу-
хівський національний педагогічний університет імені Олексан-
дра Довженка

Роль університетського музею природи у формуванні 
професійної компетентності майбутніх учителів біології

Костюк Степан Володимирович, завідувач науково-методич-
ного відділу, Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Педагогічний аспект публічних проєктів Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею (2021 рік)

Кот Анна Анатоліївна, спеціаліст ІІ категорії, викладач суспіль-
них дисциплін, КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж»

Теоретичні засади музейної педагогіки

Кульчицька Оксана Володимирівна, старший науковий спів-
робітник відділу природи, Тернопільський обласний краєзнавчий 
музей

Минуле, закарбоване у скам’янілостях: урок у музеї (із 
досвіду Тернопільського обласного краєзнавчого музею) 
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Макогончук Олена Сергіївна, молодший науковий співробіт-
ник, КЗ «Славутський історичний музей»

Музейна педагогіка з використанням нових форм і методів 
у діяльності КЗ «Славутський історичний музей»

Мартинюк Тетяна Володимирівна, учитель історії, учитель 
вищої категорії, гімназія №153 імені О. С. Пушкіна м. Києва

Музейні практики в освітньому процесі гімназії № 153  
ім. О. С. Пушкіна м. Київ 

Мигаль Ярослава Степанівна, учитель-методист, відмінник 
освіти України, викладач, голова ПЦК, Теребовлянський фаховий 
коледж культури і мистецтв, Тернопільська обл.

Музейна кімната в навчально-виховному процесі (з дос-
віду роботи) 

Місяць Наталія Купріянівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, науковий співробітник, Національний музей космонавтики 
імені С. П. Корольова Житомирської обласної ради

Музейна школа екскурсовода

Мулик Аделіна Едуардівна, вихователь групи подовженого 
дня, Славутська гімназія №7 Славутської міської ради

Шкільний музей як засіб формування культурно-мораль-
них цінностей 

Муравська Світлана Василівна, доктор історичних наук, до-
цент кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини, На-
ціональний університет «Львівська політехніка»

Особливості викладання музейної педагогіки для музей-
ників (на прикладі Національного університету «Львівська 
політехніка»)

Панчук Людмила Іванівна, учитель історії, Чернівецький ба-
гатопрофільний ліцей №11 «Престиж»
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Дика Олена Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, 
заступник директора, КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук 
учнівської молоді»

Реекспозиція шкільного музею як приклад музейної педа-
гогіки 

Парасюк-Саранча Галина, кандидат історичних наук, доцент, 
архівіст Українського Національного Музею в Чикаго

Унікальність архіву при Українському Національному Му-
зеї в Чикаго та його значення для сучасної української науки

Поліщук Оксана Анатоліївна, директор, Сквирський міський 
народний краєзнавчий музей відділу культури, молоді і спорту 
Сквирської міської ради

Музей у нових умовах: віртуальні екскурсії та табір ви-
хідного дня 

Проців Микола Павлович, заступник директора з наукової 
роботи, Бережанський краєзнавчий музей, Тернопільська обл.

Музей як навчальна платформа

Ревенко Лариса Олександрівна, учитель-методист, заступник 
директора з виховної роботи, Комунальний заклад загальної се-
редньої освіти І–ІІІ ступенів №10 Жовтоводської міської ради

Без минулого немає майбутнього: спільний проєкт КЗЗСО 
№10 та Жовтоводського міського історичного музею імені 
Ю. Пригожина

Садова Людмила Вікторівна, заступник директора з виховної 
роботи, КЗ НВК № 37 імені М. Самойловича м. Кам’янське 

Нові підходи та методи в музейній педагогіці

Скиба Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент кафедри української літератури, ДЗ «Луганський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ

Педагогічні можливості фольклорно-етнографічного музею 
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Слинько Неля Валеріївна, студентка кафедри початкової осві-
ти, природничих і математичних дисциплін та методик їх ви-
кладання, Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка

Набуття досвіду музейно-педагогічної діяльності в процесі 
підготовки майбутніх учителів початкової школи

Снітко Ганна Григорівна, керівник гуртка, Український гу-
манітарний ліцей Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Музей Українського гуманітарного ліцею – Картинна га-
лерея сучасного мистецтва

Тєлєтова Світлана Григорівна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання, Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Інноваційні форми та методи роботи з учнівською та 
студентською аудиторією в музейній педагогіці

Титаренко Наталія Олександрівна, учитель-методист, учи-
тель історії, завідувач зразкового Музею історії села Прилісне, 
ОЗЗСО «Прилісненський ліцей» Камінь-Каширського району Во-
линської області

Роль музейних уроків у популяризації життєвого і твор-
чого шляху відомих особистостей рідного краю (з досвіду 
роботи Музею історії села Прилісне)

Топилко Олег Васильович, начальник відділу музейно-освіт-
ньої роботи, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Бєлоусова Тетяна Костянтинівна, фахівець І категорії відділу 
музейно-освітньої роботи, Національний заповідник «Києво-Пе-
черська лавра»

Особливості освітньої роботи з підлітками в музеї
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Чупак Таміла Петрівна, заступник директора з наукової ро-
боти, Кам’янський державний історико-культурний заповідник, 
м. Кам’янка Черкаської обл.

Музейні форми і методи роботи в розкритті творчого 
потенціалу школярів (практичний досвід)

Щепанський Віталій Вікторович, кандидат філософських наук, 
методист ІІ категорії відділу освітніх програм центру інтерактивної 
музейної науки, Національний центр «Мала академія наук України» 

Громадянська наука в контексті музейної педагогіки

Юзлова Марія Олександрівна, заступник директора з наукової 
роботи музею, Комунальний заклад культури «Музей пропаганди» 
Хмельницької обласної ради

Освітня діяльність музею: виклики та нові можливості 
(з досвіду Музею пропаганди)

Юсова Олена Миколаївна, завідувач сектору науково-освітньої 
роботи заповідника, Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Держаний історико-культурний заповідник “Посулля”»

Музейна педагогіка: від традиційних форм роботи до 
використання нових педагогічних технологій

ФОРМИ СУЧАСНОЇ МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Бабкова Алла Михайлівна, відмінник освіти України, завіду-
вач інформаційно-методичного відділу, Будинок дитячої творчості 
Подільського району м. Києва 

Музейні комунікації в освітньому процесі позашкільного 
закладу

Бондаренко Вікторія Володимирівна, старший науковий спів-
робітник, Педагогічний музей України

Ютуб-канал Педагогічного музею України як форма му-
зейної комунікації
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Вітенко Людмила Володимирівна, науковий співробітник, 
Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка

Підлітки в музеї

Дернова Світлана Василівна, вчитель історії, Манвелівський 
ліцей, Васильківської селищної ради Дніпропетровської обл.

Впровадження сучасної музейної комунікації в освітній 
процес ЗСО на уроках історії

Дунець Василь Богданович, кандидат політичних наук, завіду-
вач відділу освітніх програм центру інтерактивної музейної науки, 
Національний центр «Мала академія наук України»

Форми комунікації між центрами і музеями науки у 
рамках міжнародних асоціацій та спільнот: на прикладі 
ASTC та Ecsite

Євглевська Анастасія Володимирівна, старший науковий 
співробітник відділу з питань інформації та комунікації, Націо-
нальний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіаль-
ний комплекс

Музейна комунікація в Національному музеї історії Укра-
їни у Другій світовій війні: нові підходи

Іванцова Ніна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 
завідувачка сектору зберігання та обліку музейних предметів, 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
України

Традиційні та новітні форми і методи музейної комуні-
кації у ЦДАМЛМ України

Івченко Богдан Анатолійович, завідувач сектору по робо-
ті з учнівською молоддю, Харківський історичний музей імені 
М. Ф. Сумцова 

Інтерактивний захід «Козацькому роду нема переводу» як 
приклад сучасної музейної комунікації з учнівською молоддю
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Капустнікова Наталя Олександрівна, директор, комунальна 
установа «Маріупольський краєзнавчий музей»

Сучасна музейна комунікація з громадою міста як фор-
ма роботи для вивчення музейних артефактів (на прикладі 
Маріупольського краєзнавчого музею)

Кирик Олександра Романівна, старший науковий співробітник, 
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові

Сучасна музейна комунікація на прикладі проєкту «Зі-
брання родини Соломії Крушельницької»

Ключко Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, доцент кафедри музеєзнавства та експертизи історико-куль-
турних цінностей, Київський національний університет культури 
і мистецтв

Музейна комунікація в контексті сучасних освітніх прак-
тик музеїв України

Коваленко Олексій Анатолійович, кандидат біологічних наук, 
науковий співробітник, Національний науково-природничий му-
зей НАН України

Червоненко Оксана Володимирівна, кандидат біологічних 
наук, заступник директора з наукової і музейної роботи, Націо-
нальний науково-природничий музей НАН України

Комар Юлія Геннадіївна, молодший науковий співробітник, 
Національний науково-природничий музей НАН України

Неперсональна інтерпретація в Національному науко-
во-природничому музеї НАН України

Колпак Тамара Петрівна, учитель-методист, педагог-органі-
затор-методист, педагог-організатор, вчитель української мови 
та літератури, Марганецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 12 Марганецької міської ради Дніпропетровської обл.

Світлиця зігріває душі
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Кравчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педаго-
гіки НАПН України

Аматорська музейна експозиція: елемент освітнього про-
стору, інноваційний дидактичний інструмент, технологія

Лихман Ольга Вячеславівна, керівник гуртка-методист, ке-
рівник зразкового геолого-краєзнавчого музею, керівник геоло-
го-краєзнавчого гуртка «Топаз», КПНЗ «Палац дитячої та юнацької 
творчості Центрально-Міського району» КМР

З досвіду роботи геолого-краєзнавчого музею: форми су-
часної музейної комунікації

Надольська Валентина Василівна, кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та ін-
формаційно-аналітичної діяльності, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки

Модернізація музейної взаємодії з відвідувачем

Нудищук Марія Леонтіївна, старший науковий співробітник, 
КЗК «Дніпропетровський національний історичний музей імені 
Д. І. Яворницького» ДОР

Рекомендації та практичні поради для представників музеїв 
та закладів культури щодо роботи із відвідувачами з РАС (за 
результатами реалізації проєкту «AUталанти – митці UA»)

Онищук Катерина Вікторівна, науковий співробітник, Корю-
ківський історичний музей

Нові підходи в роботі з дитячою аудиторією у практиці 
роботи Корюківського історичного музею

Парацій Володимир Михайлович, старший науковий спів-
робітник, Бережанський краєзнавчий музей, м. Бережани, Терно-
пільська обл.

Просвітницька функція тематичної музейної експозиції: 
досвід Бережанського краєзнавчого музею (розділ «Історія 
«Пласту»)
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Подворна Лілія Сергіївна, завідувач відділу «Літературно-мис-
тецькі Плюти», Центральний державний архів-музей літератури 
і мистецтва України

Інноваційні форми та методи культурно-освітньої робо-
ти архівно-музейного комплексу «Літературно-мистецькі 
Плюти»

Снагощенко Леся Вікторівна, інструктор-методист з фізичної 
культури і спорту, Сумське обласне відділення комітету з фізич-
ного виховання і спорту

Музейна комунікація як фактор удосконалення професійної 
підготовки студентів ЗВО 

Чаговець Борис Миколайович, кандидат педагогічних наук, 
заступник директора з навчально-виховної роботи, Криворізький 
природничо-науковий ліцей

Трансдисциплінарність музейних комунікацій в освітньо-
му просторі природничо-наукового ліцею
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СЕКЦІЯ ІІ 
(1500–1645)

Модератор:
Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, про-

фесор, завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

НАУКОВА ОСВІТА ТА МУЗЕЙНІ ПРОСТОРИ

Андрєєва Катерина Олександрівна, старший лаборант, На-
ціональний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Музейна педагогіка в неформальній освіті

Андрусишина Анна Наіф, головний зберігач фондів му-
зею, Музей археології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна

Університетський музей археології як сучасний простір 
для навчання та вдосконалення фахових навичок студентів

Власенко-Бернацька Яна Юріївна, педагог-організатор (ке-
рівник шкільного музею), початкова школа № 332 Дарницького 
району м. Києва

Шкільний музей – центр етнографічно-патріотичного 
виховання

Годзінська Ірина Леонідівна, кандидат географічних наук, 
провідний зберігач фондів, Природничий музей Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича

Ткебучава Ірина Борисівна, провідний зберігач фондів, При-
родничий музей Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича

Роль фондових колекцій Природничого музею в навчальній 
та науково-дослідній роботі Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича
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Дем’янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, 
професор, заступник директора з науково-педагогічної діяльності, 
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Використання продукції Укрпошти у формуванні експо-
зиції шкільних музеїв

Дрогобицька Оксана Ярославівна, кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри етнології і археології факультету історії, 
політології і міжнародних відносин, Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Музейна практика в системі підготовки студентів спе-
ціальності 032 «Історія та археологія»

Жидкова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
учитель історії та правознавства, ОЗ Менська гімназія Менської 
міської ради Чернігівської обл.

Музейні можливості у дослідницькій діяльності учнів 
громадянської та історичної галузі освіти 

Заїка Олена Яківна, старший викладач, Глухівський націо-
нальний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до ін-
тегрування етнокультурних цінностей у краєзнавчу роботу 
дошкільних навчальних закладів

Зуй Віталій Валентинович, учитель історії та географії, Кри-
ворізький природничо-науковий ліцей

Використання музейного ресурсу під час вивчення історії 
в закладах загальної середньої освіти (на прикладі Наполе-
онівських війн)

Кузьменко Ольга Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри фізико-математичних дисциплін; старший нау-
ковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделю-
вання, Льотна академія Національного авіаційного університету, 
Національний центр «Мала академія наук України»
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Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, учений секретар, Національний 
центр «Мала академія наук України»

Дем’яненко Валентина Борисівна, кандидат педагогічних наук, 
завідувачка відділення інформаційно-дидактичного моделювання, 
Національний центр «Мала академія наук України»

Савченко Ярослав Володимирович, молодший науковий спів-
робітник відділу створення і використання інтелектуальних ме-
режних інструментів, Національний центр «Мала академія наук 
України»

Особливості наукової освіти в навчанні фізико-технічних 
дисциплін у контексті музейного простору

Кулій Луїза Ігорівна, завідувач кабінету експерименталь-
них освітніх методик, Національний центр «Мала академія наук 
України»

Музей і Дитяча академія «Футурум»: аспекти співпраці

Ликова Оксана Григорівна, завідувач науково-дослідного сек-
тору музеєзнавчої керамології Науково-дослідного інституту кера-
мології, Національний музей-заповідник українського гончарства

Музей як місце опанування народного ремесла

Маркіна Ліза Андріївна, молодший науковий співробітник, 
аспірантка кафедри археології та музеєзнавства, Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка

Музейна педагогіка у світі тенденцій розвитку істори-
ко-археологічної освіти у ХХІ ст.

Медвідь Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри української мови, літератури та методики навчан-
ня, Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка

Музейна педагогіка у професійній підготовці майбутніх 
вчителів-словесників
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Мороз Вікторія Вікторівна, молодший науковий співробітник, 
Житомирський обласний краєзнавчий музей

Музей як педагогічна система

Музиченко Валентина Миколаївна, викладач-методист, заві-
дувач відділення дизайну, Черкаський державний бізнес-коледж

Реалізація студентських проєктів відділення «дизайну» 
ЧДБК через музейний простір міста

Павленко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних 
дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Навчання в музеї: нові перспективи для учнів і студентів

Пащенко Євген Юрійович, кандидат економічних наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Ін-
ститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
НАН України

Чернецький Ігор Станіславович, кандидат педагогічних наук, 
завідувач лабораторії створення навчально-тематичних систем 
знань, Національний центр «Мала академія наук України»

Сліпухіна Ірина Андріївна, доктор педагогічних наук, профе-
сор, головний науковий співробітник відділу створення навчаль-
но-тематичних систем знань, Національний центр «Мала академія 
наук України»

Використання геологічних експонатів в освітньому се-
редовищі нової української школи

Пащенко Юлія Анатоліївна, старший учитель, директор, по-
чаткова школа № 332 Дарницького району м. Києва

Музейна експозиція у школі – особливий розвивально-ви-
ховний простір
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Пеляшенко Костянтин Юрійович, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник, Музей археології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна

Форми роботи зі шкільною аудиторією в Музеї археології

Писаревська Наталія Володимирівна, директор Державного 
політехнічного музею при КПІ імені Ігоря Сікорського

Україна. Музей. Ідентифікація

Рудик Ганна Борисівна, кандидатка філософських наук, стар-
ша наукова співробітниця, заступниця директора з освіти та кому-
нікації, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків

Сліпухіна Ірина Андріївна, докторка педагогічних наук, про-
фесорка, головна наукова співробітниця відділу створення на-
вчально-тематичних систем знань, Національний центр «Мала 
академія наук України»

Поліхун Наталія Іванівна, кандидатка педагогічних наук, стар-
ша наукова співробітниця, завідувачка відділу підтримки дитячої 
обдарованості, Інститут обдарованої дитини НАПН України

STEAM у музеї мистецтва: організаційні особливості

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, про-
фесор, завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Відповідальне громадянство через наукову освіту та со-
ціальна відповідальність сучасних музеїв

Харитонов Віталій Миколайович, кандидат геологічних наук, 
доцент, доцент кафедри геології і прикладної мінералогії, Криво-
різький національний університет

Досвід розроблення курсу «Гемологічне колекціонування» – 
вибіркового освітнього компоненту ОПП Геологія бакалавр-
ського рівня вищої освіти
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Чеканова Наталія Богданівна, заступник директора з наукової 
роботи, Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Музей – як науково-освітня інституція (з досвіду роботи 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею)

Швець Світлана Анатоліївна, методист кабінету освітніх екс-
периментальних методик, Національний центр «Мала академія 
наук України»

Особливості організації навчання учнів Дитячої академії 
«Футурум» на базі Музею Науки

Шевченко Ірина Миколаївна, методист кабінету експеримен-
тальних освітніх методик, науковий співробітник відділу підтрим-
ки обдарованості, Національний центр «Мала академія наук Укра-
їни», Інститут обдарованої дитини НАПН України

Пропедевтика наукового мовлення молодших школярів 
засобами музейної педагогіки

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА  
В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Артеменко Ірина Михайлівна, учитель історії, Луганська за-
гальноосвітня школа І–ІІІ ст. Петрівської селищної ради Олексан-
дрійського району Кіровоградської області

Історія рідного краю в часі 

Даскалюк Людмила Дмитрівна, керівник гуртка «Юні музе-
єзнавці», Сторожинецький Центр дитячо-юнацької творчості Сто-
рожинецької міської ради Чернівецької області

Музей «Народна скарбниця»

Андросова Валентина Іванівна, методист, КЗ Сумський Палац 
дітей та юнацтва

Національно-патріотичне виховання засобами музейної 
педагогіки 
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Вакулишин Сергій Миколайович, методист, Центр позашкіль-
ної роботи Святошинського району міста Києва

Досвід інтерактивного спілкування зі школярами – відві- 
дувачами музею при закладі позашкільної освіти

Данильченко Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач, Глухівський національний педагогічний уні-
верситет імені Олександра Довженка

Формування музейно-педагогічної компетентності в 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Дрогобицький Ігор Іванович, кандидат історичних наук, ви-
кладач кафедри теорії та методики навчання, Івано-Франківський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ткачівський Петро Ярославович, керівник гуртка, виховник 
Пласту-НСОУ, Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький 
пластовий центр

Вектори музейної педагогіки у контексті діяльності плас-
тової оселі «Галицьке Опілля»: сучасний стан та перспективи

Єгоров Віктор Богданович, доктор технічних наук, в. о. про-
відного наукового співробітника, Інститут телекомунікацій і гло-
бального інформаційного простору НАН України

Аналітичний огляд навчальної інфраструктури для дітей 
будь-якого віку за напрямом робототехніка в Україні

Зубеляк Мар’яна Мирославівна, провідний зберігач фондів, 
Меморіальний музей Станіслава Людкевича – відділ Музично-ме-
моріального музею Соломії Крушельницької у Львові

В гості до Станіслава Людкевича: музично-освітній про-
єкт Меморіального музею Станіслава Людкевича
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Карчина Лариса Яківна, методист відділу методичної роботи, 
керівник секції педагогіки відділення філософії та суспільствоз-
навства, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»

Навчальні програми з музейної педагогіка для школи: 
досвід і перспективи

Киричук Лідія Ігорівна, магістр, керівник соціально-реабілі-
таційного гуртка, Радехівська школа мистецтв імені митрополита 
Андрея Шептицького Радехівської міської ради

Формування когнітивного досвіду учнів молодшого шкільно-
го віку у позашкільному навчальному закладі під час занять 
з музейної педагогіки

Крутий Віталій Олександрович, директор музею, КЗ «Менський 
краєзнавчий музей ім. В. Ф. Покотила» Менської міської ради

Гурток «Юні краєзнавці» як приклад позашкільної освіти 
в музеї

Ластюк Віталій Дмитрович, вчитель історії, Погорілівський 
ЗЗСО Чернівецького району Чернівецької обл.

Шкільний музей як основа краєзнавчої роботи школярів

Магула Наталія Вікторівна, старший учитель, учитель укра-
їнської мови та літератури, Слов’янська загальноосвітня школа 
І–ІІ ступенів №20 Слов’янської міської ради Донецької обл.

Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі

Мусій Світлана Степанівна, учитель-методист, директор, учи-
тель історії, КЗ «Сокальська Мала академія наук учнівської молоді 
імені Ігоря Богачевського»

Музейна педагогіка в сучасному освітньому просторі 
ЗПО
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Нетьосов Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, до-
цент, учитель історії, Комунальний заклад освіти «Спеціалізована 
школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпров-
ської міської ради

Шкільна музейна кімната «Музика української звитяги» – 
складник національно-патріотичного виховання

Пахольчук Іван Степанович, кандидат історичних наук, до-
цент, викладач суспільних дисциплін, КЗ «Уманський гуманітар-
но-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської 
обласної ради»

Музейна педагогіка в Комунальному закладі «Уманський 
гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка 
Черкаської обласної ради»

Перепелиця Ніна Володимирівна, методист вищої категорії, 
комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр по-
зашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Сліпченко Тетяна Володимирівна, методист, комунальний 
заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю

Реалізація ідеї «Живий музей» у закладах позашкільної 
освіти

Рибалка Людмила Дмитрівна, методист, керівник секції «Іс-
торія України», комунальний позашкільний заклад «Донецька 
обласна Мала академія наук учнівської молоді»

Взаємодія закладу позашкільної освіти та музею щодо 
організації учнівської науково-дослідницької діяльності з 
історії (регіональний аспект)

Сапухіна Олена Василівна, методист, керівник музею, Центр 
науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

Музей техніки – осередок навчання та виховання в закладі 
позашкільної освіти
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Сиротенко Валерій Павлович, кандидат філологічних наук, 
доцент, заступник генерального директора Донецького обласного 
краєзнавчого музею

Діяльність обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ) 
у справі національно-патріотичного виховання учнів

Тимошенко Алла Миколаївна, мaгicтp мистецтв, член по НСХУ, 
завiдувачка вiдділу науково-масової та виставкової роботи, Полтав-
ський художній музей (галерея мистецтв) iменi Миколи Ярошенка

Мистецький i педагогiчний спадок О. І. Рощиної на пол-
тавськiй культурній ниві

Тучапська Оксана Іванівна, учитель, «Краковецький заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Шухевича» 
Яворівської міської ради Львівської області

Роль музеїв у вивченні історії українського народу

Чекман Марта Василівна, директор, Комунальна установа Ду-
наєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти»

Музейний простір Центру позашкільної освіти Дунає-
вецької ТГ

Четверикова Олена Миколаївна, керівник гуртка – методист, 
директор, керівник гуртка, комунальний заклад «Міський еколо-
го-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької 
міської ради Дніпропетровської області»

Реалізація можливостей музейної педагогіки в діяльно-
сті краєзнавчого музею «Музей хліба» комунального закладу 
«Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнів-
ської молоді» 

Чіпак Степан Миронович, методист, ВПУ №71, м. Кам’янка-Бузь-
ка Львівської області

Музейна педагогіка у ВПУ№71 м. Кам’янка-Бузька Львів-
ської області
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Федосєєв Олександр Іванович, кандидат економічних наук, 
методист вищої категорії, КПНЗ «Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»

Учнівська музейна карта УМКА

Шиліна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
учитель-методист, учитель географії, гімназія №283 ІІ–ІІІ ступенів 
м. Києва

Музейна педагогіка як одна із форм позакласного навчан-
ня географії 

Щербина Ганна Іванівна, учитель-методист, заступник керів-
ника музейного комплексу «Джерело», ліцей № 19, м. Кам’янське 
Дніпропетровської обл.

Через музей до серця

МУЗЕЇ ТА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Венгрова Ольга Іванівна, завідувачка відділу маркетингу, 
розвитку та інвестування, Кам’янець-Подільський державний іс-
торичний музей-заповідник

Музей в умовах пандемії (на прикладі діяльності Кам’я-
нець-Подільського державного історичного музею-заповідника)

Гайнетдінов Дмитро Ринатович, завідувач відділу просвіт-
ницьких проєктів, Національний музей історії України у Другій 
світовій війні. Меморіальний комплекс

Музей війни – школярам: проведення онлайн-уроків під час 
пандемії COVID-19

Гордійчук Олена Юріївна, учитель, Корнинський ООЗ 
І–ІІІ ступенів Корнинської селищної ради

Організація музейної практики Корнинського опорного 
освітнього закладу І–ІІІ ступенів Корнинської селищної ради 
в умовах пандемії COVID-19
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Гуменюк Оксана Борисівна, учитель-методист, директор, Ми-
ропільський ліцей Житомирської області

Засоби музейної педагогіки для онлайн-вивчення культури, 
традицій і мистецтва Далекого Сходу

Іванець Оксана Миколаївна, технік, студентка магістратури 
ВПІ при КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний політехнічний 
музей при КПІ імені Ігоря Сікорського

Мистецький світ України в умовах пандемії Covid-19: нові 
формати

Колесніченко Владислав Миколайович, заступник директора 
з наукової роботи, Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Діяльність музейних закладів в умовах карантинних об-
межень пандемії COVID-19

Медвідь Ігор Антонович, кандидат історичних наук, заступник 
директора з наукової роботи, Львівський національний літератур-
но-меморіальний музей Івана Франка 

Музей у час пандемії: досвід Дому Франка

Омельченко Наталія Миколаївна, кандидат сільськогосподар-
ських наук, заступник директора з навчально-методичної роботи, 
КЗ «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екс-
курсій учнівської молоді»

Омельченко Ігор Анатолійович, завідувач організаційно-ма-
сового відділу, КЗ «Чернівецький обласний центр туризму, краєз-
навства та екскурсій учнівської молоді»

Шкільні музеї Чернівецької області та виклики пандемії 
Covid-19

Острякова Олександра Олександрівна, старший науковий 
співробітник відділу науково-освітньої роботи, Чернігівський об-
ласний художній музей імені Григорія Галагана

Музеї та виклики пандемії: з досвіду роботи Чернігівського 
обласного художнього музею імені Григорія Галагана
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Пискун Ольга Олександрівна, завідувачка відділу «Музей Бог-
дана Хмельницького», Національний історико-культурний запо-
відник «Чигирин»

Музей Б. Хмельницького: онлайн-комунікація з відвідува-
чами в умовах карантину

Пісцова Марія Петрівна, завідувачка науково-дослідного екс-
позиційного відділу етнографії, Полтавський краєзнавчий музей 
імені Василя Кричевського

Діяльність етнографічного відділу Полтавського краєз-
навчого музею імені Василя Кричевського в умовах пандемії 
Covid-19

Попова Вікторія Едуардівна, молодший науковий співробіт-
ник, Державний політехнічний музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Роль музею у об’єднанні громади та покращенні життя 
вразливих категорій громадян під час пандемії Covid-19 на 
прикладі музеїв Барселони (Іспанія)

Сiдак Лариса Володимирівна, магiстр мистецтв, науковий 
cпiвpoбiтник, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) 
iменi Миколи Ярошенка

Дистанційні послуги для інтеграції та розвитку музейної 
справи в мережі інтернет

ВІРТУАЛЬНІ МУЗЕЇ:  
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Вдовченко Віктор Володимирович, доктор філософії в галузі 
дизайну, професор, старший науковий співробітник відділу тех-
нологічної освіти, Інститут педагогіки НАПН України

Перспектива трансформації вітчизняних художньо-про-
мислових музеїв ХІХ ст. у віртуальні музеї для технологічної 
освіти ХХІ ст.
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Грицай Людмила Євгенівна, учитель історії, Комунальний за-
клад «Середня загальноосвітня школа № 7» м. Кам’янського

Віртуальні музеї: зарубіжний та вітчизняний досвід

Димшиць Едуард Олександрович, заслужений діяч мистецтв 
України, почесний академік НАМ України, Інститут обдарованої 
дитини НАПН України

Оспіщева-Павлишин Марія Андріївна, аспірант ІПСМ НАМ 
України, методист Національного центру «Мала академія наук 
України»

Розвиток і трансформація віртуальних музеїв на Музей-
ному порталі МАН України

Тютя Марина Михайлівна, викладач-стажист кафедри фа-
хових методик та інноваційних технологій у початковій школі, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини

Інтерактивний тур «Стародавня Греція» як педагогічний 
засіб

Коваль Ірина Сергіївна, методист, КПНЗ «ЦДЮТ Металургій-
ного району» КМР

Віртуальний музей як засіб національно-патріотичного 
виховання молоді

Масол Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, професор кафедри філософії і осві-
ти дорослих, Центральний Інститут післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України

Наскрізна рубрика «Віртуальна екскурсія» як компонент 
змісту підручників з інтегрованого курсу «Мистецтво»

Подойнікова Марія Сергіївна, екскурсовод, Музей історії туалету
Перші віртуальні музеї: витоки, виклики, приклади
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Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України, віцепрезидент НАПН України, директор 
Інституту педагогіки НАПН України

Інтерактивні віртуальні виставки як засіб музейної пе-
дагогіки

Тоцький Ігор Леонтійович, майстер виробничого навчання І 
категорії, майстер виробничого навчання, Стрийське вище худож-
нє професійне училище

Музей Стрийського ВХПУ: реалії та перспективи

МАЙБУТНЄ МУЗЕЇВ:  
РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ

Довгань Світлана Володимирівна, методист, Хмельницький 
палац творчості дітей та юнацтва

Діяльність військово-історичного музею: виклики сучас-
ності

Іванова Гергана Тодорівна, молодший науковий співробіт-
ник, Державний політехнічний музей при КПІ імені Сікорського

Чи може музей позиціонувати себе як культурний хаб?

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»

Ярошенко Юлія Олександрівна, методист, комунальний за-
клад «Полтавський обласний центр національно-патріотичного 
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 
обласної ради»

Нормативно-правове забезпечення діяльності музеїв при 
закладах освіти: проблеми та можливі шляхи їхнього розв’я-
зання
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Нікольченко Юзеф Мойсейович, заслужений працівник куль-
тури України, доцент, доцент кафедри культурології, Маріуполь-
ський державний університет

Деліман Владислава Володимирівна, культуролог, Маріуполь-
ський державний університет

Здобутки та проблеми музейного менеджменту і мар-
кетингу в Україні

Песоцька Юлія Юріївна, аспірантка кафедри соціальної педа-
гогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Інклюзивні екскурсії як виклик сьогодення (у межах реаліза-
ції проєкту «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: 
інклюзивно-соціальна 3D-карта» за підтримки Українського 
культурного фонду)

Тищенко Ольга Леонтіївна, викладач, Черкаський фаховий 
коледж харчових технологій та бізнесу

Роль музеїв у розвитку туристичної галузі України

Третяченко Олександр Сергійович, науковий співробітник 
відділу науково-експозиційної роботи Національного заповідни-
ка «Хортиця»

Інноваційні можливості в сучасному музеї

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
(1645–1700)
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