
Програма  семінару-практикуму  
«Інтерактивні форми роботи з дитячою, юнацькою                                                   

та дорослою аудиторією» 
 

Організатори: Департамент культури, туризму та культурної спадщини  
                           обласної державної адміністрації; 
                           Кіровоградський обласний художній музей; 
                           Український національний комітет Міжнародної ради музеїв 
 

Учасники:       Співробітники закладів культури та освіти  
 

16.04.2013р. 
09.00 – 10.00 

Реєстрація учасників 
Кіровоградський обласний художній музей  
вул. Велика Перспективна, 60  
Вестибюль  

10.00 – 10.10 Відкриття семінару - 
практикуму 

Ткаченко Тетяна 
Олександрівна 
 
 
 
 
 
Гончарова Тетяна 
Вікторівна 
 

Директор Кіровоградського 
обласного художнього 
музею, віце-президент 
Українського національного 
комітету Міжнародної ради 
музеїв (ІКОМ України) 
 
Заступник начальника 
управління - начальник 
відділу охорони культурної 
спадщини, розвитку 
музейної справи та туризму 
департаменту культури, 
туризму та культурної 
спадщини ОДА  

10.10 – 10.30 «Сучасні форми 
інтерактивної роботи                  
з відвідувачами в 
Кіровоградському 
обласному художньому 
музеї» 

Степанок  
Олена Валентинівна 

Зав. відділом науково – 
просвітницької роботи 
Кіровоградського обласного 
художнього музею, член 
Національної спілки 
краєзнавців України 

10.30 – 10.45 «Класичний лекторій в 
сучасних умовах» 

Надєждін Андрій 
Михайлович 

Мистецтвознавець, член 
Національної спілки 
художників України, 
провідний науковий 
співробітник 
Кіровоградського 
художньо-меморіального 
музею Олександра 
Осмьоркіна 

10.45 – 11.00 «Інтерактивний музейний 
центр – картинна галерея 
Петра Оссовського «Світ і 
Вітчизна»»  

Кімнатний Анатолій 
Дмитрович 

Зав. відділом музею – 
картинної галереї Петра 
Оссовського «Світ і 
Вітчизна», член 
Національної спілки 
художників України 

11.00 -11.15 «Інтерактивні форми 
роботи, як спосіб 
залучення сучасної молоді 

Рєзнік  
Тетяна Станіславівна 

Головний бібліотекар 
сектору соціокультурної 
діяльності Кіровоградської 



до бібліотеки» обласної бібліотеки для 
юнацтва  ім. О.М.Бойченка 

11.15 -11.30 «З досвіду інтерактивної 
роботи музеїв музичного 
профілю» 

Полячок  
Олександр 
Іванович 

Директор музею музичної 
культури ім. Кароля 
Шимановського 

11.30 – 11.40 «Дитина у сучасному 
музейному середовищі»                          

Овчаренко  
Наталія 
Володимирівна 

Науковий співробітник 
відділу науково-
просвітницької роботи 
Кіровоградського обласного 
художнього музею 

11.40 – 11.50 «Форми роботи з 
юнацькою аудиторією, 
впровадження науково – 
освітніх та 
просвітницьких програм» 

Дмітрієва  
Леся Петрівна 

Науковий співробітник 
відділу науково-
просвітницької роботи 
Кіровоградського обласного 
художнього музею 

11.50 -12.00 «Навчальна практика               
у музеї: тягар чи 
взаємовигідна 
співпраця?» 

Осіпова  
Ганна  
Володимирівна 

Заступник директора  
з наукової роботи 
Кіровоградського обласного 
художнього музею 

12.00 – 12.10 «Доросла аудиторія у 
музейному просторі»  

Мороз  
Володимир 
Володимирович 

Науковий співробітник 
відділу науково-
просвітницької роботи 
Кіровоградського обласного 
художнього музею 

12.10 -12.20 «Проведення обласного 
конкурсу «Кращий музей 
Кіровоградщини» - 
номінація «Інтерактивні 
форми роботи»   

Правда  
Микола 
Миколайович 

Старший науковий 
співробітник науково – 
методичного відділу  
Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею 

12.20 – 13.00 Перерва на чай / каву 
13.00 - 14.00 Секційна робота, обмін 

досвідом, майстер класи  
 Наукові співробітники 

Кіровоградського обласного 
художнього музею 

14.00 - 14.10 Підсумки. Заключне 
слово 

Ткаченко Тетяна 
Олександрівна 

Директор Кіровоградського 
обласного художнього 
музею, віце-президент 
Українського національного 
комітету Міжнародної ради 
музеїв (ІКОМ України) 

14.10 - 15.30 Екскурсії (по місту; 
відвідування музеїв, 
бібліотек, театрів та ін.)  

 Учасники семінару-
практикуму 

 


