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ПРОГРАМА 

21 вересня 2022 року 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова та співголови:    

Роман Гладишевський, доктор хімічних наук, професор, академік НАН 

України, проректор з наукової роботи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік 

НАН і НАПН України, президент Малої академії наук України; 

Олег Топузов, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, 

віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН 

України; 

 

Заступники голів:   

Дмитро Герцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка;    

Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка   

 

Відповідальний секретар 

Олексій Караманов, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач Науково-

навчальної лабораторії музейної педагогіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

 

Члени оргкомітету: 

Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею 

України; 

Ольга Біляковська, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Галина П’ятакова, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Юлія Заячук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Володимира Федина-Дармохвал, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Юрій Гудима, кандидат педагогічних наук, директор Музею історії 

Львівського національного університету імені Івана Франка; 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

21 вересня, середа 

09:00–09:30 Приєднання та реєстрація учасників конференції  

(на платформі Zoom) 

                                  

https://us06web.zoom.us/j/86739606100?pwd=WldxeFpZQmFOSWNTMUZI

Q29sZjI2dz09  

                                  Meeting ID: 867 3960 6100 

                                  Passcode: 103927 

                                  (покликання чинне для усіх заходів конференції) 

09:30–10:00 Відкриття конференції (Дзеркальна зала Львівського 

університету) 

10:00–13:00 Пленарне засідання (Дзеркальна зала Львівського 

університету) 

13:00–13:30 Презентація навчально-методичного посібника з музейної 

педагогіки «Мистецька панорама Львова: варіації прекрасного» 

13:30–14:00 Перерва на обід 

14:00–17:00 Секційні засідання конференції (Музей історії Львівського 

університету) 

17:00–17:30  Підведення підсумків і закриття конференції 

 

 

Регламент: 

Доповіді на пленарному засіданні  до 15 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях  до 10 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/86739606100?pwd=WldxeFpZQmFOSWNTMUZIQ29sZjI2dz09
https://us06web.zoom.us/j/86739606100?pwd=WldxeFpZQmFOSWNTMUZIQ29sZjI2dz09


21 вересня, середа 

09:00–09:30    ПРИЄДНАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ  

(на платформі Zoom) 

https://us06web.zoom.us/j/86739606100?pwd=WldxeFpZQmFOSWNTMUZI

Q29sZjI2dz09 

                                Meeting ID: 867 3960 6100 

                                Passcode: 103927 

                                    

09:30–09:45          ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

 

Роман Гладишевський, доктор хімічних наук, професор, академік НАН 

України, проректор з наукової роботи Львівського національного 

університету імені Івана Франка: 

Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік 

НАН і НАПН України, президент Малої академії наук України; 

Олег Топузов, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, 

віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН 

України; 

Ольга Сухомлинська, доктор педагогічних наук, профессор, академік НАПН 

України, головний науковий співробітник ДНПБ України імені В.О. 

Сухомлинського; 

Андрій Закалюк, начальник управління освіти Львівської міської ради; 

Павло Хобзей, кандидат фізико-математичних наук, директор КЗ ЛОР 

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; 

Піотр Гурайєц, заступник директора «Музею палацу Короля Яна ІІІ у 

Вілянуві», голова «Форуму музейних едукаторів» (Польща); 

Леся Гарасим, заступник директора з питань розвитку Музею народної 

архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького; 

Дмитро Герцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка; 

Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/86739606100?pwd=WldxeFpZQmFOSWNTMUZIQ29sZjI2dz09
https://us06web.zoom.us/j/86739606100?pwd=WldxeFpZQmFOSWNTMUZIQ29sZjI2dz09
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


10:00–13:00         

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОСВІТНЯ 

ПОЛІТИКА 

 

Модератори:  доцент Дмитро Герцюк 

професор Олексій Караманов 

ВИСТУПИ: 

1. Музейно-педагогічні інновації в Україні: технології реалізації 

Руслана Маньковська, доктор історичних наук, доцент кафедри історії України 

Національного університету фізичного виховання, керівник Центру історико-

культурних досліджень Інституту історії України НАН України 

2. Музейна педагогіка для музейників: спроба модифікації дисципліни  

Світлана Муравська, доктор історичних наук, доцент кафедри історії, 

музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету 

"Львівська політехніка" 

3. Універсальність ідей музейної педагогіки в сучасному освітньому дискурсі  

Олексій Караманов, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач Науково-

навчальної лабораторії музейної педагогіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

4. Музейна педагогіка як емоційно-ціннісний полюс історичної освіти 

Сергій Терно, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України 

Запорізького національного університету;  

Галина Турченко, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії 

України Запорізького національного університету; 

5. Музеї і музейна педагогіка в умовах кризових ситуацій / Muzea i edukacja 

muzealna wobec sytuacji kryzysowych 

Marcin Szeląg, adiunkt, Phd in humanities, Katedra Historii Sztuki i Filozofii, 

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny im. 

Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poland 

6. Музейна педагогіка в неспокійні часи: питання громадянськості та 

виховання цінностей в археологічних музеях / Museum education in unsettling 

times: issues of citizenship and values education in archaeological museums 

Despina Kalessopoulou, Assistant Professor of Museum Education, University 

of West Attica, Greece 

7. Виклики для музейних педагогів в Італії (презентація Асоціації музейних 

педагогів Італії – AIEM) / “The Challenges of Museum Educators in Italy” 

(Presentation of the Association of Museum Educators of Italy – AIEM), Italy 

Emma Matteuzzi, Museum educator, Italy 

8. Музейні уроки в Нідерландах: приклади інтегрованих підходів» 

(Презентація Асоціації «Музейних наукових дебатів для початкової та 

середньої школи») / Museum Lessons in the Netherlands: Examples of Integrated 



Approaches” (Presentation of the Association “Museum Science Debates for 

primary and secondary schools”), Netherlands 

Marleen Spierings, Museum educator, researcher, Netherlands 

9. Навчальна програма «Освіта в культурі»: чеський досвід вищої освіти / 

Study program Education in Culture: the Czech experience of higher education  

Petra Šobáňová, docent, Phd in humanities, vice-dean, Palacký University 

Olomouc, Czech Republic 

10. Педагогіка почуттів в музейній педагогіці / Pedagogika uczuć w edukacji 

muzealnej 

Jolanta Skutnik, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Faculty of 

Arts and Educational Science , University of Silesia in Katowice, Poland 

11. Формування та розвиток соціальних компетенцій дітей та підлітків у 

музеях / Shaping and developing the social competences of children and teenagers 

in museums 

Renata Pater, adiunkt, Phd in humanities, Institute of Pedagogy, Jagiellonian 

Univeristy, Poland 

12. Методичні аспекти педагогічної діяльності музеїв (на основі досвіду 

роботи методологічного центру музейної педагогіки Моравського 

земського музею в Брно) / Methodical aspects of the pedagogical activity of 

museums (based on the experience of the work of the Methodological Center of 

Museum Pedagogy of the Moravian Zemstvo Museum in Brno), Czech Republic 

Marta Mannova, Museum educator, Czech Republic 

13. Практики інклюзії в освітньому просторі музеїв України 

Юлія Ключко, кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри музеєзнавства 

та експертизи історико-культурних цінностей Київського національного 

університету культури і мистецтв 

14. Візуалізація життя людини засобами кінематографу: спроба музейних 

рефлексій 

Оксана Червонюк, сценарист-режисер, м. Львів, 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА З 

МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ «МИСТЕЦЬКА ПАНОРАМА ЛЬВОВА: 

ВАРІАЦІЇ ПРЕКРАСНОГО» 

 

15. Освітньо-мистецький простір Львова: двадцять років впровадження 

технології «Педагогічний марафон» у ЗСШ № 50 м. Львова 

Ірина Ласкій, вчитель мистецтва вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист, заслужений вчитель України ЗСШ № 50, м. Львова 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 1 / SESSION 1 

 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА МУЗЕЇВ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ,  ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ВОЄННОГО 

СТАНУ 

 

21 вересня 2022 р. 

14:00–17:00 

 

Модератор:  професор Олексій Караманов    

 

16. Методологічні аспекти музейної драматургії 

Анатолій Горовий, історик, публіцист, педагог, м. Київ 

17. Пошук оптимальної моделі удосконалення фахових компетентоностей 

музейних педагогів 

Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця, Педагогічний музей України 

18. Війна в музейній експозиції сучасної України 

Тетяна Грушева, кандидат історичних наук, доцент кафедри іновітньої історії 

України Запорізького національного університету 

Даря Поняткова, студентка Запорізького національного університету 

19. Проєкт з музейної педагогіки під час війни: дистанційний формат 

Лариса Карчина, методист вищої категорії Методичного відділу, керівник 

секції «Педагогіка» відділення філософії та суспільствознавства 

Комунального позашкільного навчального закладу «Київська мала академія 

наук учнівської молоді» 

20. Впровадження освітніх івентів в педагогічну діяльність музеїв 

Галина П’ятакова, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

21. «Котилася торба…»: музейний досвід роботи з дітьми в умовах сучасних 

викликів 

Світлана Іщук, завідувачка етнокультурологіч-ного відділу, 

Ольга Хімій, наукова співробітниця науково-освітнього відділу Музею 

народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького; 

22. Музейний простір для дітей та дорослих (з досвіду роботи Музею-

заповідника) 

Олег Топилко, начальник відділу музейно-освітньої роботи Національного 

заповіднику «Києво-Печерська лавра» 

23. Організація волонтерства в контексті музейно-педагогічної діяльності 

Ольга Железник, вчитель музичного мистецтва вищої кваліфікаційної 

категорії ЗСШ № 50, м. Львів 

 



 

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ ІІ / SESSION 2 

 

ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР МУЗЕЮ В 

УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ 

 

24. Віртуальність і дійсність в музеї 

Юрій Гудима, кандидат історичних наук, Директор Музею історії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

25. Музейна педагогіка як засіб міжгалузевої інтеграції у процесі 

дистанційного навчання 

Олександра Гурин, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

26. Наукова освіта і наукова музейна педагогіка / Science education and 

science museum education  

Dimitrios Koliopoulos, Professor of the University of Patras, Greece 

27. Освітні онлайн-продукти Педагогічного музею України 

Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, директор Педагогічного 

музею України 

28. Особливості реалізації культурно-освітнього онлайн-проєкту «цитата 

від музи педагогіки» у Педагогічному музеї України 

Вікторія Бондаренко, старша наукова співробітниця Педагогічного музею 

України 

29. Реалізація освітньої функції педагогічного музею України за допомогою 

Ютуб-каналу 

Оксана Матвійчук, наукова співробітниця Педагогічного музею України 

30. Інтерактивний музей науки як засіб розвитку та самореалізації в 

умовах військового стану 

Валентина Дем’яненко, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 

Національного центру «Мала академія наук України» 

31. Популяризація STEM-освіти засобами інтерактивних музеїв науки 

Ірина Сліпухіна, доктор педагогічних наук, головний науковий 

співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України; 

Ігор Чернецький, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 

Національного центру "Мала академія наук України; 

32. Інтерактивний музей науки як засіб розвитку та самореалізації в 

умовах військового стану 

Ярослав Савченко, молодший науковий співробітник Національного 

центру «Мала академія наук України»; 

Ірина Савченко, кандидат педагогічних наук, вчений секретар 

Національного центру «Мала академія наук України»; 

33. Віртуальний освітній простір музею в умовах онлайн-навчання. 

Тетяна Войтович, магістр факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка 



 

 

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ ІІІ / SESSION 3 

 

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА У ВЗАЄМОДІЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

34. «Золоте правило дидактики» в експозиції Львівського Музею науки та 

інновацій. 

Ольга Біляковська, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

35. Роль європейських освітніх реформ в контексті музейної педагогіки 

Юлія Заячук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

36. Музей як середовище для розвитку умінь ціложиттєвого навчання та 

успішного працевлаштування: зарубіжний досвід 

Наталія Горук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

37. Потенціал музейної педагогіки у підготовці вчителів-філологів 

Надія Заячківська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

38. Музейна педагогіка у системі навчально-виховної роботи коледжу 

Оксана Сурмач, кандидат історичних наук доцент, директор; 

Ольга Сулим,, заступник директора; 

Анна Шукалович, кандидат історичних наук, завідувач відділенням 

ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

39. Музейна педагогіка як основа для оволодіння фахом музейника 

Анестасія Анікєєва, Сніжана Войтович, Мар’яна Ціж, студенти IV курсу 

спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний 

фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка; 

40. Музейна педагогіка як засіб підготовки фахівців у закладах фахової 

передвищої освіти 

Ганна Шемелюк, кандидат педагогічних наук, директор; 

Тетяна Равчина, кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчальної роботи 

ВСП «Технічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка»; 

41. Роль музейної педагогіки в контексті виховання сучасної української 

молоді 



Михайло Матковський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

42. Співпраця школи і музею у контексті реформ середньої освіти в 

Україні і Польщі. 

Марія Василишин, Експертка зі змісту освіти / математичні компетентності 

Команди підтримки реформ МОН України 

 

 

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ ІV / SESSION 4 

 

СУЧАСНІ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАКТИКИ В 

УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

43. Музейна педагогіка в контексті формування емоційного інтелекту. 

Володимира Федина-Дармохвал, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

44. Музейна педагогіка в Туреччині: динаміка, прагматика, традиції 

Володимир Підвойний, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри тюркології ННІ філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

45. Досвід реалізації музейних проектів в Пряшовському університеті, 

Словаччина / Experience in the implementation of museum grants at the 

University of Presov 

Alica Petrasova, Adiunkt, Phd in humanities, University of Presov, Slovakia 

46. Роль інклюзивних практик в музейному просторі (на прикладі відділу 

зброї «Музей Арсенал») 

Тарас Процак, завідувач відділу зброї «Музей Арсенал», м. Львів 

47. Особливості збереження музейних предметів в умовах воєнного стану (на прикладі 

відділу зброї «Музей Арсенал») 
Андрій Прокіп, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу зброї «Музей Арсенал», м. Львів 

48. Музейна педагогіка як інструментарій соціальної реабілітації 

Юлія Песоцька, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

 

17:00–17:30 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 


