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МЕТА КРУГЛОГО СТОЛУ:

• обговорення проблем музейної діяльності та ви-
кликів, що постали в період пандемії COVID-19; 

• обмін досвідом, дієвими практиками музейної пе-
дагогіки між працівниками музейних і наукових 
установ та закладів освіти в контексті онлайн-нав-
чання, створення віртуальних просторів
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ОРГАНІЗАТОРИ:

Національна академія педагогічних наук
України 
вул. Січових Стрільців, 52–А, м. Київ
вебсайт: http://naps.gov.ua

Національна академія мистецтв 
України
вул. Бульварно-Кудрявська, 20, м. Київ
вебсайт: https://academia.gov.ua

Національний центр 
«Мала академія наук України»
вул. Дегтярівська, 38–44, м. Київ
вебсайт: http://man.gov.ua

СТОРІНКА ЗАХОДУ У FACEBOOK:

http://naps.gov.ua
http://naps.gov.ua
http://naps.gov.ua
http://naps.gov.ua
https://academia.gov.ua
https://academia.gov.ua
https://academia.gov.ua
https://academia.gov.ua
http://man.gov.ua
http://man.gov.ua
http://man.gov.ua
http://man.gov.ua
https://www.facebook.com/events/310823093832174
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

• Музейна педагогіка в контексті онлайн-навчання

• Музеї та виклики пандемії COVID-19: досвід та пер-
спективи

• Віртуальні музеї: зарубіжний та вітчизняний дос-
від

Підключитися до конференції Zoom можна  
за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/81001657186?pwd=T21WOHNKZj
NES1dGbXk0bXJ4UlJ5Zz09

Ідентифікатор конференції: 810 0165 7186
Код доступу: 294533

https://us02web.zoom.us/j/81001657186?pwd=T21WOHNKZjNES1dGbXk0bXJ4UlJ5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81001657186?pwd=T21WOHNKZjNES1dGbXk0bXJ4UlJ5Zz09
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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

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

Щепанський Віталій Вікторович, кандидат філософських 
наук, методист II категорії відділу освітніх програм центру 
інтерактивної музейної науки НЦ «МАНУ»

Ладоня Катерина Юріївна, науковий співробітник Інсти-
туту педагогіки НАПН України
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  
КРУГЛОГО СТОЛУ

0945–1000 Реєстрація учасників,  
вихід в ZOOM

1000–1030 Привітання учасників і гостей заходу

1030–1230 Виступи й обговорення

1200–1230 Обідня перерва 

1230–1530 Виступи й обговорення 

1530–1600 Підбиття підсумків роботи круглого столу

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ

Доповіді — до 8 хвилин

Запитання та репліки — до 2 хвилин
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ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  
І ГОСТЕЙ КРУГЛОГО СТОЛУ:

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

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

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

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

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА  
В КОНТЕКСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Андрес Ганна Олександрівна, канд. істор. наук, доцент кафедри 
теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури

Слизюк Євгенія Володимирівна, директор Літературно-мемо-
ріального музею-квартири П.Г.Тичини в м. Києві

Новітні форми співпраці музею із освітніми установами 
в умовах пандемії

Барвіцька Галина Кирилівна, кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактич-
ного моделювання НЦ «МАНУ»

Реалізація освітньої функції музею в навчально-виховно-
му процесі

Білавич Данута Ярославівна, завідувачка наукового відділу 
Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові, 
викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини 
НУ «Львівська Політехніка»

З досвіду викладання фахових музейний дисциплін на 
кафедрі історії, музеєзнавства і культурної спадщини НУ 
«Львівська Політехніка» в умовах пандемії COVID-19

Бусюк Віта Вікторівна, старший науковий співробітник Скан-
динавська гімназія

Підходи до організації віртуального заняття в природ-
ничому музеї
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Діордій Катерина Василівна, магістрантка, Уманського педа-
гогічного університету імені Павла Тичини

Онлайн-музеї як новий засіб навчання сучасного цифро-
вого покоління

Єленіна Євгенія Георгіївна, вчитель-методист, заступник 
директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І - ІІІ ступенів № 32 
м. Житомира

Застосування виставкових матеріалів краєзнавчого му-
зею в освітньому процесі школи

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти до-
рослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль музейної педагогіки у формуванні особистості

Камінська Валентина Василівна, науковий співробітник нау-
ково-дослідної лабораторії освітніх інновацій Волинського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти

Професійний розвиток педагогів щодо використання 
квест-технології в музейній педагогіці в онлайн-форматі 

Караманов Олексій Владиславович, доктор педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи Львівського національного університету імені Івана Франка

Сурмач Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 
директор Педагогічного фахового коледжу Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка

Віртуальні виміри музейної педагогіки в умовах онлайн-нав-
чання

Ковтун Іван Анатолійович, молодший науковий співробітник 
ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння»

Екскурсія до Музею коштовного і декоративного каміння 
як приклад позаурочної навчальної діяльності 
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Кушнір Людмила Володимирівна, кандидат історичних наук 
заступниця директора з наукової роботи Луганського обласного 
краєзнавчого музею

Особливості реалізації проєкту «Музей-школі» в умовах 
карантинних обмежень (з досвіду Луганського обласного 
краєзнавчого музею)

Мамонтова Катерина Сергіївна, молодший науковий співро-
бітник Харківського історичного музею

Музей як організатор дитячого дозвілля

Маньковська Руслана Вікторівна, доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник, доцент, провідний науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України

Музейна педагогіка у викликах дистанційного формату

Медведєв Ігор Анатолійович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, старший науковий співробітник комуналь-
ного закладу Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий 
центр "Тростянецький"»

Виявлення можливих методів роботи музейно-вистакових 
центрів в умовах пандемії COVID (на прикладі Тростянецької 
ОТГ Сумської області)

Песоцька Юлія Юріївна, лаборант кафедри соціальної педаго-
гіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини

Організація діяльності «інклюзивного табору» засобами 
музейної педагогіки

Попович Лідія Миколаївна, науковий співробітник  відділу 
економіки та управління  загальною середньою освіти Інституту 
педагогіки НАПН України

Управління  діяльностю кімнати-музею під час онлай-нав-
чання
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Савченко Наталія Володимирівна, заслужений працівник сві-
ти України, заступник директора Українського державного центру 
національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді 

Музейна педагогіка в контексті онлайн-навчання

Шеремет Ольга Володимирівна, методист ОКПНЗ «Чернігів-
ська МАН учнівської молоді»

Використання засобів музейної педагогіки в процесі вихо-
вання учнів у позашкільних навчальних закладах (на прикладі 
Малої академії наук)
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МУЗЕЇ ТА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19:  
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Апрятова Марія Миколаївна, завідувач виставками Одеського 
муніципального музею особистих колекцій імені О.В. Блещунова

Досвід створення музейного коміксу-розмальовки «Подо-
рожуємо музейним всесвітом разом з кицею Марісель»

Бабкова Алла Михайлівна, завідувач відділу позашкільного 
навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Подільського 
району м. Києва

Особливості організації музейної справи в умовах пандемії

Баталкіна Валентина Іллівна, керівник Запорізького музе-
ю-галереї прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та 
Олексія Бурлай

Досвід сучасного музею технічного профілю України та 
перспективи розвитку музейної педагогіки на початку ХХІ ст.

Батьєва Алла Леонідівна, завідувачка інформаційно-вистав-
кового відділу КЗ «Житомирський обласний краєзнавчий музей»

Досвід та проблеми КЗ «Житомирський обласний краєз-
навчий музей» в контексті онлайн-навчання та спілкування 
в умовах пандемії COVID-19

Бондаренко Вікторія Володимирівна, старший науковий спів-
робітник Педагогічного музею України

Цифрові форми комунікації в Педагогічному музеї України 
в умовах пандемії COVID-19

Гайда Лариса Анатоліївна, провідний науковий співробітник 
Педагогічного музею України

Електронний ресурс «Музейна педагогіка»: актуальні 
практики
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Гаськевич Олена Борисівна, старша наукова співробітниця 
обласного літературно-меморіальний музею Юліуша Словацько-
го в Кременці

Чого навчила нас пандемія

Головченко Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Інноваційно-інтеграційні підходи до організації музейних 
заходів в умовах пандемії COVID-19

Голубнича Марина Володимирівна, завідувачка філії Полтав-
ського літературно-меморіального музею І.Котляревського

Полтавський літературно-меморіальний музей І.Котля-
ревського: віртуальне сьогодення

Данильченко Наталя Василівна, директор КЗК «Музей історії» 
Солонянської селищної ради

Шостаковська Наталія Олександрівна, провідний спеціаліст 
з охорони культурної спадщини КЗК «Музей історії» Солонянської 
селищної ради

Віртуально-виставкова робота музею під час пандемії 
COVID-19

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

Особливості діяльності музеїв та центрів науки під час 
пандемії COVID-19: світовий досвід

Єремєєв Павло Вікторович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Музею історії Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна

Півень Вікторія Олександрівна, старший науковий співробіт-
ник Музею історії Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна

Музей у соціальній мережі: вимога часу та відповідь на 
виклики COVID-19 (досвід Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна)
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Зоць Тетяна Миколаївна, директор Прилуцького краєзнавчого 
музею ім. В. І. Маслова

Карантин як виклик для нових форм комунікації музеїв

Ібрагімова Лєйла Різаєвна, директор Мелітопольського місь-
кого краєзнавчого музею

Мелітопольський міський краєзнавчий музей і виклики 
пандемії: цифровізація та комунікація

Іванець Оксана Миколаївна, технік Державного поітехнічного 
музею при КПІ ім. Ігоря Сікорсьокого

Віртуальні екскурсії музеями України

Іванова Гергана Тодорівна, молодший науковий співробітник 
Державного поітехнічного музею при КПІ ім. Сікорського

Як інновації допомогли музеям вижити під час пандемії 
COVID-19

Киричук Лідія Ігорівна, керівник соціально-реабілітаційно-
го гуртка Радехівської школи мистецт імені митрополита Андрея 
Шептицького Радехівської міської ради

Музейна педагогіка у формуванні пізнавального інтересу 
вихованців позашкільних закладів освіти

Кланца Олег Павлович, старший науковий співробітник На-
ціонального музею-садиби М. І. Пирогова

Аудіогід «Садиба Вишня М. І. Пирогова»: досвід застосу-
вання цифрових технологій музейної екскурсійної роботи в 
умовах пандемії COVID-19.

Коваленко Олексій Анатолійович, кандидат біологічних наук, 
науковий співробітник Національного науково-природничого му-
зею НАН України м. Київ

Червоненко Оксана Володимирівна, кандидат біологічних 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з на-
укової і музейної роботи Національного науково-природничого 
музею НАН України м. Київ
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Комар Юлія Геннадіївна, молодший науковий співробітник 
Національного науково-природничого музею НАН України м. Київ

Музей на карантині: проблема чи нові можливості?

Кормакова Тетяна Леонідівна, старший викладач фахово-
го коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Використання колекції художніх музеїв у дистанційному 
навчанні зі студентами І–ІІ рівня акредитації

Костюк Степан Володимирович, директор Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею

Квестова педагогіка Тернопільського обласного краєзнав-
чого музею 2020 – 2021 років у карантинних умовах

Крутий Віталій Олександрович, директор КЗ «Менський кра-
єзнавчий музей імені В. Ф. Покотила» Менської міської ради Чер-
нігівської області

Діяльність Менського краєзнавчого музею імені В. Ф. По-
котила в умовах пандемії коронавірусу COVID-19

Лапченко Анастасія Сергіївна, кандидат історичних наук, 
асистент Харківського національного технічного університету 
сільського господарства

Development of museums in Kharkiv region in the conditions 
of the Covid-19 pandemic

Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, ди-
ректор Педагогічного музею України

Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Передання культурно-освітнього досвіду засобами музей-
ної педагогіки в умовах пандемії COVID-19

Молоткова Антоніна Олександрівна, наукова співробітниця 
КЗ КОР «Київський обласний археологічний музей»
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Досвід роботи  КЗ КОР «Київського обласного археологіч-
ного музею» у період карантинних обмежень

Палійчук Олена Вікторівна, старший науковий співробітник 
Національного заповідника «Хортиця» м. Запоріжжя

Туристичні об’єкти Національного заповідника «Хортиця» 
в умовах карантину

Пасічник Роксоляна Емануїлівна, старший науковий співро-
бітник Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької 
у Львові

Музейна комунікація в умовах карантину: досвід Музич-
но-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові

Подольчак Тетяна Володимирівна, директор Народного істо-
рико-краєзнавчого музею імені М. А. Занудька

Діяльність народного історико краєзнавчого музею імені 
М. А. Занудька в умовах пандемії COVID-19

Поліщук Оксана Анатоліївна, директор Сквирського міського 
народного краєзнавчого музею відділу культури, молоді і спорту 
Сквирської міської ради

Онлайн проєкти як засіб адаптації до нових умов

Полюхович Тетяна Миколаївна, головний зберігач фондів 
Педагогічного музею України

Онлайн-проєкт «Фотобанк Педагогічного музею» як форма 
презентації та популяризації музейних фондів

Попова Вікторія Едуардівна, науковий співробітник Держав-
ного політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пошук нових можливостей в роботі музеїв під час пан-
демії COVID-19

Примушко Наталія Олексіївна, кандидат філологічних наук, 
науковий співробітник Меморіального комплексу «Пам’яті геро-
їв Крут»
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Коханенко Юлія Петрівна, молодший науковий співробітник 
Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут»

Робота Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» 
в умовах карантину

Рудницька Тетяна Олександрівна, старша наукова співробіт-
ниця Педагогічного музею України

Віртуальні виставки Педагогічного музею України: зміст 
та структура 

Стаднік Юлія Олександрівна, старша наукова співробітниця 
науково-експозиційного відділу Комунального закладу «Харківський 
історичний музей імені М. Ф. Сумцова» Харківської обласної ради

Музей і школа в карантин: варіанти співпраці

Степанок Олена Валентинівна, завідувач відділу науково-про-
світницької роботи КЗ «Музей мистецтв Кіровоградської обласної 
ради»

З досвіду роботи Музею мистецтв в умовах пандемії 
COVID-19

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

Розвиток музейного менеджменту та маркетингу в 
умовах карантинних обмежень

Турченюк Світлана Петрівна, методист Черкаського облас-
ного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 
Черкаської обласної ради

Музеї закладів освіти Черкащини. Проблеми та перспек-
тиви діяльності в період пандемії COVID-19

Шикула Ростислав Ростиславович, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
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Зразок практичного заняття для майбутніх учителів 
галузі природознавства з елементами музейної педагогіки 
в умовах пандемії COVID-19

Щепанський Віталій Вікторович, кандидат філософських наук, 
методист II категорії відділу освітніх програм центру інтерактив-
ної музейної науки НЦ «МАНУ»

Віртуальний музей антропоцену: досвід онлайн музею



Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID-19

18

ВІРТУАЛЬНІ МУЗЕЇ:  
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Бітаєв ВалерійАнатолійович, доктор філософських наук, про-
фесор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв 
України, дійсний член (академік) НАН вищої освіти України, віце-
президент Національної академії мистецтв України

Мосенкіс Юрій Леонідович, доктор філологічних наук, профе-
сор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики 
Інституту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Музейне мистецтво як засіб виховання державницької 
ідеї: віртуальний музейний простір в умовах пандемії

Вакульчук Анна Русланівна, старший науковий співробіт-
ник Літературно-меморіального музею-квартири П.Г. Тичини 
в м. Києві

Від ідеї до втілення: онлайн проект “Цікавий календар 
Музею Тичини” у Літературно-меморіальному музеї-квартирі 
П. Г. Тичини в м. Києві

Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробітник від-
ділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завід-
увачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 
НАПН України

Віртуальні екскурсії в контексті онлайн-навчання учнів

Остапова Світлана Іванівна, директор Одеського муніципаль-
ного музею особистих колекцій ім. О.В.Блещунова

Етапи створення віртуального музею  «Моя молода бабуся»
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Постова Катерина Григорівна, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник, Інституту обдарованої дитини

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувачка відділу Інституту обда-
рованої дитини

Використання віртуальних музеїв в період дистанційного 
навчання

Попова Марина Андріївна, кандидат технічних наук, завідувач 
відділу створення та використання інтелектуальних мережних ін-
струментів, Національного центру «Мала академія наук України»

Гончар Андрій Володимирович, провідний фахівець відді-
лу освітніх програм Національного центру «Мала академія наук 
України»

Ладичук Олександр Костянтинович, науковий співробітник 
відділу створення та використання інтелектуальних мережних ін-
струментів Національного центру «Мала академія наук України»

«Музейний портал» Малої академії наук України як засіб 
консолідованого представлення об’єктів історико-культурної 
спадщини

Приходнюк Віталій Валерійович, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник Національного центру «Мала 
академія наук України»

Використання інтерактивних онтологічних документів 
для формування віртуальних музейних середовищ

Тепла Оксана Миколаївна, доцент кафедри романо-герман-
ських мов і перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
романо-германських мов і перекладу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України

Навчальні можливості віртуальної екскурсії

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ
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