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ВСТУПНЕ СЛОВО

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

В ід імені Президії Малої академії наук України вітаю всіх 
учасників І Всеукраїнської науково-практичної конфе-

ренції «Музейна педагогіка в науковій освіті»!
В Україні конференція з такою тематикою проводиться впер-

ше. Актуальність її пов›язана з бурхливим розвитком в останні 
роки мережі центрів та музеїв науки у світі, а сьогодні вже й по-
явою перших інтерактивних приватних  музеїв науки в Украї-
ні. Відповідно музейна справа отримує нові можливості й пер-
спективи. І, не випадково, ідея проведення нашої конференції 
викликала таку зацікавленість серед наукової спільноти, му-
зейних працівників, педагогів, а також усіх, хто вивчає і дослі-
джує музейну педагогіку.

Безперервний розвиток технологій та нових підходів до 
виховання дітей, ставить перед нами досить складні виклики, 
які ми повинні долати разом. Світовий досвід демонструє, що 
трансформація музейного простору розкриває унікальні пер-
спективи для залучення відвідувачів до абсолютно нових форм 
пізнання інформації, заснованих на інтерактивних методах ко-
мунікації. Можливості, що надає простір інтерактивних музеїв, 
набувають особливої популярності не тільки серед дітей та мо-
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лоді, але також серед дорослих. Сьогодні очевидним є факт, що 
для трансформації музейного простору і, відповідно, збагачення 
музейної педагогіки, потрібна нова теоретична база, завдання 
якої полягатиме у формуванні сучасних підходів та методології. 
Саме для вирішення цих питань і викликів розпочала роботу 
наша конференція.

Дуже приємно, що організатори підготували збірник тез 
доповідей, який Ви тримаєте у своїх руках. Цей матеріал де-
монструє інтелектуальний ресурс, що був залучений у процесі 
підготовки до конференції. Сподіваюсь, що отриманий досвід 
та інформація в цьому збірнику стане Вам у нагоді в подаль-
шій роботі над новими викликами, що виникатимуть у галузі 
музейної справи.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Олег Топузов,
доктор педагогічнихнаук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, 
Віце-президент НАПН України, 
директор Інституту педагогіки, 
м. Київ

Науковий характер вітчизняної освіти є одним із осново-
положних принципів державної політики в розбудові 

освітньо- наукової галузі. Сучасна освіта наукового спрямуван-
ня базується на дослідно- орієнтованому навчанні та забезпечує 
набуття компетентностей, необхідних для подальшої навчаль-
ної та професійної діяльності.

Проте наукова освіта —  це не лише поглиблене вивчен-
ня профільних предметів, а, в першу чергу, науково- освітній 
та культурно- духовний розвиток особистості, здатної сприймати 
ціннісний потенціал людської цивілізації незалежно від кор-
донів і при цьому дотримуватися власних поглядів і суджень.

Одним із шляхів вирішення цього завдання є створення сучас-
них центрів науки як культурних науково- освітніх комплексів 
музейного типу, які виконуватимуть не лише традиційні функції 
збереження та популяризації історії розвитку науки, науково- 
технічного прогресу та наукової культури людства, а й функці-
юватимуть як інноваційні розвивальні осередки, у яких дитина 
зможе краще усвідомити роль науки та її досягнень у цивіліза-
ційному розвитку людства, осмислити проблеми, що постають 
перед людиною в сучасному цифровому суспільстві.
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Відтак саме музейна педагогіка стає універсальним засобом 
як здобування нових знань, так і формування пізнавального 
інтересу у сфері академічної, неформальної та інформальної 
освіти, виховання та організації дозвілля різних вікових груп 
із активним залученням родини та громади. У контексті нау-
кової освіти вона забезпечує формування наукової культури, 
готовності до сприйняття наукової інформації, усвідомлення 
цінності надбань людської цивілізації, стимулює в дітей заці-
кавлення до пізнання та цілісного сприйняття наукової кар-
тини світу.

На сьогодні музейна педагогіка реалізує ідею забезпечення 
рівного доступу до наукових здобутків національного та світово-
го рівнів, встановлення діалогу між науковцями різних галузей 
задля найкращого висвітлення та використання новітніх досяг-
нень науки в освітній практиці, інтеграції наукової спільноти 
України до європейського та світового наукового- освітнього 
простору. Спираючись на значний зарубіжний досвід, Україна 
робить перші важливі кроки на шляху становлення оновленої 
музейної педагогіки у власному науково- освітньому просторі. 
Педагогіки, орієнтованої на активну навчально- пізнавальну ді-
яльність особистості. Перспективним та актуальним напрямом 
якої в сучасних умовах є проєктування та створення спеціальних 
інтерактивних експозицій із застосуванням ігрових та інфор-
маційних технологій, реалізація науково- освітніх і культурно- 
просвітницьких програм і проєктів, створення нових сучасних 
музейних центрів та оновлення наявного музейного простору, 
які б використовували всі здобутки світового досвіду в цій га-
лузі й враховували би традиції національної науки й освіти, 
особливості мови, культури, світогляду.
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Традиції викладання мови іврит у закладах освіти на 
теренах України беруть свій початок ще здавна. Єврей-

ські навчальні заклади України (Львів, Житомир, Дубно, Бро-
ди, Острог, та багато інших), були широко відомі вже у 16 ст. 
Наприкінці 19 ст. за роки Російської імперії на Поділлі, Воли-
ні, на території Київської губернії, на Півдні України існувало 
біля 25 тисяч хедерів («хедер» — івр. «кімната») — традиційних 
єврейських початкових релігійних шкіл для хлопчаків, де ви-
кладалися основи грамоти, Тора та Талмуд [1, 2]. Значний роз-
мах розвитку єврейської освіти стався з розширенням мережі 
єврейських світських навчальних закладів, особливо у 20-х 
роках ХХ століття, за часів існування Української Народної Рес-
публіки (1917-1920 рр.) [1, 8]. Тоді викладання у цих закладах 
відбувалося як єврейськими мовами (івритом та їдишем), так 
і російською, українською, польською тощо.

За радянських часів викладання мови іврит було заборо-
нено та лише за часів незалежної України розпочалось його 
відродження.

Нині курс «Мова іврит» є інтегральною складовою мовної 
освіти України та впроваджується на всіх етапах загальної 
середньої освіти, а його зміст і методика розвивається разом 
із загальними процесами оновлення та реформування укра-
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їнської системи освіти з огляду на сучасні глобальні зміни та 
виклики.

Особливо це стосується переосмислення сучасної парадиг-
ми освіти та впровадження компетентнісного й особистісно 
орієнтованого підходів до навчання, формування нових ком-
петентностей сучасної особистості, сформульованих у Концеп-
ції «Нова Українська школа» [4]. Виходячи з визначених у ній 
положень, виникає необхідність створення нового освітнього 
контенту, розширення міждисциплінарних зв’язків, формуван-
ня не лише суто предметних, а й надпредметних і міжпредмет-
них компетентностей, зокрема у навчанні мови іврит у ліцеях 
України. Адже в учнів профільної школи під час опанування 
мовою іврит мають бути сформовані не тільки комунікативна 
компетентність (мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна) 
відповідно до окреслених вимог чинної навчальної програми 
[6], а й нові дослідницькі уміння, обізнаність у сфері культури, 
соціальна та громадянська компетентність тощо. 

Саме для цього невичерпним джерелом і освітнім ресурсом 
може стати музейна педагогіка, робота з архівними та науко-
вими матеріалами. Проведені нами опитування вчителів мови 
іврит показали, що вони не володіють інформацією щодо існую-
чих джерел культурної спадщини євреїв України та відповідно 
не використовують їх у практиці навчання. 

Під час здійснення науково-дослідної роботи з проблеми 
компетентнісно орієнтованого навчання мови іврит у ліцеї 
ми здійснили теоретичний аналіз щодо культурної спадщини 
з юдаїки як в українських музеях міжвоєнного періоду (1919–
1940), так і в сучасних єврейських музеях України.

Так на території України напередодні Другої світової війни 
працювало 14 історичних, 4 антирелігійних, 56 краєзнавчих  
і 4 етнографічних музеї. Більшість з них за радянський період 
було знищено — Перший всеукраїнський музей єврейської 
культури ім. Менделя Мойхер-Сфорима в Одесі, Білоцерків-
ський міжрайонний науково-дослідний краєзнавчий музей, 
Бердичівський соціально-історичний музей, Вінницький істо-
рико-побутовий музей, Кам’янець-Подільський і Полтавський 
краєзнавчі музеї, Музей українського мистецтва в Харкові, 
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Чернігівський державний історичний музей, Музей єврейської 
старовини у Києві тощо. Проте, єврейська культурна спадщина 
фрагментарно вціліла в документах і колекціях, які вдалось збе-
регти та нині експонувати у нових музеях, відкритих за часів 
незалежності України. 

Варто згадати один з перших єврейських музеїв на території 
України, відкритий у післявоєнні роки, — Музей класика єврей-
ської літератури Шолом-Алейхема в Переяславі-Хмельниць-
кому. Експозиція музею демонструє як предмети єврейського 
традиційного життя, так і предмети побуту родини письмен-
ника, архівні матеріали та листування з відомими письменни-
ками — Менделе Мойхер-Сфорімом, Хаімом Нахманом Бяліком, 
Львом Толстим, Антоном Чеховим, Іцхок-Лейбуш Перецом, 
Максимом Горьким.

З 1996 року функціонує Музей Голокосту у Харкові, де пред-
ставлено архівні матеріали, документи, фотографії людей, які 
загинули за часів Голокосту у харківському гетто й у Дробиць-
кому яру. Музей активно співпрацює з харківськими школяра-
ми та студентами, проводить семінари та конференції.

У 2002-му році було відкрито в Одесі один із перших єв-
рейських музеїв у незалежній Україні. Він містить багатий 
матеріал щодо історії євреїв Одеси, що стояли у витоків єв-
рейської літератури, історії, мистецтва, зокрема, єврейські 
письменники та поети Менделе Мойхер-Сфорім, Хаім Нах-
ман Бялік, Шауль Черніховський, російський письменник єв-
рейського походження Ісаак Бабель, історик Шимон Дубнов, 
предтечі сіоністського руху Моше Лейб Ліліенблюм і Леон 
Пінскер, сіоністи Володимир (Зєєв) Жаботинський, Ушер Гін-
цбург (Ахад-га-Ам), Менахем Мендель Усишкін, Меір Дізен-
гоф та інші. В фондах — близько 7000 одиниць зберігання: 
документи, фотографії, книги, газети, листівки, релігійні та 
побутові предмети, музичні інструменти, твори мистецтва й 
інше. Близько 1000 з них представлені в постійній експозиції 
Музею. Здебільшого Музей працює з членами єврейської гро-
мади — організовує лекторії, виставки, свята. Проте, є також 
програми співпраці зі студентами та школярами із загальноу-
країнських шкіл та вишів.
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Створено також Одеський Музей Голокосту та жертв фашиз-
му, головна мета якого полягає у тому, аби зібрати свідчення 
та зберегти історію про Катастрофу для майбутніх поколінь. 

З 2009 року у Києві функціонує музей Шолом-Алейхема. 
Його було відкрито з нагоди 150-річчя від народження митця. 
Основний експозиційний зал оповідає біографію та творчість 
письменника. Музей Шолом-Алейхема є філією Музею історії 
м. Києва. Експозиція музею знайомить відвідувачів не тільки 
з життям і творчістю письменника, а й демонструє духовні та 
матеріальні цінності єврейського народу. У музеї представлено 
деякі обрядові предмети та речі традиційного єврейського побу-
ту. Найважливіші теми експозиції київського музею розподіле-
но на дві частини: «Шолом-Алейхем і Київ» і «Шолом-Алейхем 
і Україна». Музей розташовано у квартирі, у якій письмен-
ник мешкав з 1896 до 1903 року. Саме у цій будівлі від написав  
«Менахем-Мендл», «В маленькому світі маленьких людей», 
«Нову Касрилівку» та деякі новели з «Тевье-молочара». Музей є 
відкритим і для тимчасових експозицій, які змінюються майже 
щомісяця. Здебільшого тут можна познайомитися з митцями, 
творчість яких присвячена відображенню єврейської темати-
ки. У Музеї працює лекційна програма, що детально знайомить 
відвідувачів зі сторінками єврейської історії та культури, прово-
дяться концерти, семінари, конференції, зустрічі з видатними 
діячами культури та мистецтва.

Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини від-
крито за ініціативи та зусиллями керівника єврейської громади 
України та Чернівців — Йосифа Зісельса у 2010 році. Експозиція 
музею відтворює життя євреїв Буковини, розповідає про істо-
рію виникнення та розвитку однієї з єврейських філософських 
течій — Хасидизму, що народився саме на теренах України та 
розквітав у буковинському краї. Цей музей нині вкрай активно 
співпрацює з освітніми, науковими та громадськими організа-
ціями та проводить реальну роботу зі школярами, студентами, 
освітянами, широким загалом відвідувачів.

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» 
у Дніпрі є одним з наймасштабніших в Україні. Його створено як 
Всеукраїнський музей єврейської історії та культури. Експозиції 
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музею цікаво розповідають і про основи юдейської цивілізації, 
і про Хасидизм, і про штетли (українські містечки), і про єврей-
ське життя великих міст України та видатних постатей, і про 
Ерец-Ісраель й Ізраїль, і про трагічні події Голокосту, і про різні 
види мистецтва. В облаштуванні музею використані сучасні 
технології. У кожному з блоків, окрім знакових дизайнерських 
рішень і текстів, встановлені монітори, за допомогою яких екс-
позиції представлені максимально яскраво та цікаво. Співро-
бітники музею активно співпрацюють із широкою аудиторією 
відвідувачів, у тому числі й учнями, вчителями. 

Окрім вищезазначених масштабних музеїв єврейської історії 
та культури на території України існують і локальні, невеликі 
музеї, що знайомлять відвідувачів із історією окремих общин 
різних регіонів країни. Зокрема, Музей євреїв Херсонщини, 
Миколаївський музей єврейської культури, Музей єврейсько-
го побуту в Общинному Центрі «Тхія» в Хмельницькому, Музей 
«Хесед-Яхад» у Феодосії, Музей культури єврейського народу та 
Голокосту у Кривому Розі. 

Унікальні колекції єврейського мистецтва та предметів 
юдаїки зберігаються й у провідних музеях України. Тимчасові 
та подекуди й постійні експозиції репрезентують відвідувачам 
окремі явища й єврейського побуту, традиційного мистецтва, 
релігійного життя, тощо. 

Так, львівська національна галерея мистецтв ім. Возниць-
кого має надзвичайно цікаву колекцією Італійських ктубот 
(шлюбних договорів) XVII–XIX ст.; у Музеї історії та релігії у Льво-
ві експонуються предмети релігійного культу євреїв — корони 
Тори, ханукальні лампи, торашилди, «яди» (указки) для читання 
Тори; фонди Національного художнього музею України містять 
унікальну колекцію творів живопису та графіки митців Куль-
тур-Ліги; Музей історичних коштовностей України містить ве-
лику колекцію цінних експонатів юдаїки — унікальне зібрання 
єврейського культового срібла періоду з XVIII до 20-х рр. XX ст.; 
Львівський музей етнографії та художнього промислу у своїй 
експозиції представляє предмети культурної спадщини євреїв 
Східної Галичини — пам’яток художнього промислу, пов’язаних 
із синагогальною літургією (парохети, ріммонім, корони Тори) 
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та з різними елементами молитовного та святкового костюму 
(талес, тфілін, кітелі, різні жіночі головні убори), скляних і ке-
рамічних виробів, виконані єврейськими майстрами, кін. ХІХ— 
поч. ХХ ст. (ханукальні лампи, анімалістичні скульптурки та 
посуд для маци та пасхальних приправ), предметів із дерева 
(мезуз, указок для читання Тори, декоративних тарілок) [3; 5]. 
Більш детальний опис музейної юдаїки в Україні міститься в 
навчальному посібнику для учнів ліцеїв [7].

Здійснені нами наукові розвідки можуть стати унікальним 
джерелом розширення змісту навчання мови іврит і водночас 
шляхом формування ключових і предметних компетентностей 
ліцеїстів. Крім цього, експозиції цих музеїв розповідають про 
взаємовплив єврейської й української культур, про життя 
єврейських громад в Україні, що є вкрай цінним матеріалом 
для виховання толерантного усвідомлення та розуміння різ-
номаніття полікультурного соціуму нашої держави. Також 
цей матеріал може бути використаний і під час опанування 
інших дисциплін гуманітарного циклу як у закладах освіти з 
єврейським етнокультурним компонентом, так і в інших за-
кладах формальної та неформальної систем освіти України. 
Таким чином, музейна педагогіка може стати додатковим по-
тужним освітнім середовищем для розширення змісту освіти 
та використання інтерактивних технологій навчання — на-
вчальних екскурсій, спільної проектної діяльності, індиві-
дуальних і партнерських досліджень, організації дискусій 
і презентацій тощо.

Отже, нині музеї — це не просто зібрання та зберігання ко-
лекцій, архівних документів, артефактів, а й багатий ресурс для 
впровадження цікавої пошукової творчої діяльності у сферах 
формальної та неформальної освіти. З огляду на сучасні пріо-
ритети розвитку системи освіти України, музейна педагогіка 
набуває все більш глибокої актуальності та значущості, адже 
сприяє реалізації компетентнісного й особистісно орієнтовано-
го підходів до навчання, збагачує освітній процес через матері-
альну та духовну культурну спадщину, унаочнює живу історію, 
сприяє збереженню культурних кодів і передачі культурно- 
історичної пам’яті між поколіннями.
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2019 рік проголошено Генеральною асамблеєю ООН Міжна-
родним роком Періодичної системи хімічних елементів у зв’язку 
зі 150-річчям від дня її створення Дмитром Івановичем Менделєє-
вим. Цей ювілей є нагодою звернути увагу учнів на виняткове 
значення, історію утвердження й розвитку видатного науко-
вого відкриття, науковий подвиг ученого, непересічність його 
особистості.

Більшість педагогів вважають історичний шлях введення 
поняття про періодичність властивостей хімічних елементів 
найдоступнішим для учнів, оскільки факти з історії науки збу-
джують в учнів інтерес до предмета. З огляду на це, у процесі 
вивчення періодичного закону й Періодичної системи хімічних 
елементів доцільно використовувати засоби музейної педагогіки. 

Практично в кожному шкільному кабінеті хімії є музейні 
куточки, присвячені видатним особистостям і відкриттям в іс-
торії науки, портрети вчених, їхні висловлювання, оприлюд-
нюються стіннівки, присвячені різноманітним ювілеям. Періо-
дична система в короткій формі, що й досі висить над кожною 
шкільною дошкою, сама по собі вже є музейним експонатом, 
оскільки нині наука послуговується таблицею довгої форми.

Використанню історії створення Періодичної системи з ди-
дактичною метою сприяють матеріали всесвітньої мережі, до 
опрацювання яких слід залучати учнів у процесі як індивіду-
альної, так і групової роботи, виконання навчальних проектів 
і представлення їх на уроках хімії.
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Темою учнівського повідомлення за результатами вико-
нання навчального проекту може бути розвиток графічних 
форм Періодичної системи — від перших спроб класифікації 
елементів до сучасних, навіть екзотичних, зображення яких 
є у всесвітній мережі. Історію вдосконалення таблиці можна 
проілюструвати широко відомими варіантами, пропоновани-
ми самим Менделєєвим, оскільки він працював над системою 
упродовж усього життя.

Як відомо, видатні відкриття невіддільні від епохи, в яку їх 
було здійснено. Ця теза може бути особливо переконливою в 
разі її підтвердження за допомогою віртуальних музейних ма-
теріалів, що відображають соціально-культурне середовище, 
у якому перебував учений, його громадянську позицію [1]. 

Окреме дослідження учнів може бути присвячено взаєми-
нам Д. Менделєєва з митцями. Ілюстраціями слугуватимуть 
репродукції картин І. Рєпіна, А. Куїнджі, М. Ярошенка — ху-
дожників українського походження, з якими дружив Мен-
делєєв, та інших його сучасників. Дружба вченого й А. Куїнджі 
тривала аж до смерті Менделєєва, який захоплювався, зокре-
ма, картиною «Місячна ніч на Дніпрі». Низка творів цього 
художника експонується в картинних галереях Києва, Сум, 
Харкова, Маріуполя, тож урок хімії може мати продовження 
в художньому музеї або відвідання музею можна зробити у 
віртуальному режимі. 

Доцільно обговорити і зв’язки Менделєєва з Україною. 1903 
року Д. Менделєєв очолював першу державну екзаменаційну 
комісію в новоствореному Київському політехнічному інсти-
туті. На знак цієї події на території вишу напроти хіміко-тех-
нологічного факультету споруджено пам’ятник ученому. Май-
бутніх хіміків зацікавить віртуальна екскурсія з історії КПІ та 
хіміко-технологічного факультету. 

Усі напрацювання учнів можуть стати основою віртуально-
го музею Періодичної системи, який з року в рік доповнювати-
меться кожним наступним шкільним випуском. Зокрема, ма-
теріали музею розкриють і історію походження назв хімічних 
елементів, і проілюструють фізичний стан простих речовин, і 
відзначать внесок видатних учених в історії хімії. 
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Серед інших форм вивчення Періодичної системи можна 
запропонувати квест із пошуку назв хімічних елементів гео-
графічного, міфологічного, біографічного походження, створен-
ня електронного альбома творів живопису сучасників і друзів 
Менделєєва. 

Наведені приклади музейних наративів зменшують дис-
танцію між учнем і видатним ученим, «впливають на запуск 
механізмів саморозвитку, а саме вони є головним чинником у 
розвитку особистості» [2, с. 22].

Музейна педагогіка, використана в процесі вивчення Пе-
ріодичної системи, завдяки своєму міжпредметному характе-
ру поєднує суспільну історію, історію науки й освіти, мисте-
цтвознавство. Ознайомлення з історією відкриття Менделєєва 
на основі музейних матеріалів дає змогу підвищити не лише 
продуктивність навчання хімії, а й загальну культуру учнів, 
сформувати потребу освоєння культурної спадщини людства. 
Доцільно використані в освітньому процесі елементи музейної 
педагогіки є чинниками формування ключових і предметної 
компетентностей учнів у сукупності знаннєвого, діяльнісного 
й ціннісного компонентів.
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Інститут педагогіки НАПН України, 
м. Київ, 
е-mail: voronesha11@gmail.com

Учнівська дослідницька робота у формі навчальних про-
ектів вимагає доступної перевіреної наукової інформації. 

Розвиток критичного мислення передбачає аналіз даних з га-
зетних публікацій, інтернету тощо. З іншого боку, до роботи з 
серйозними науковими статтями учень, навіть у старшій шко-
лі, ще не готовий. Натомість інформація, отримана з музейних 
експонатів є цілком доступною, можливе ще й пояснення спе-
ціаліста в даній галузі. Л.В. Сліпчишин зазначає, що «особли-
вістю сучасних музеїв є зростання ролі освітньої функції, що 
актуалізує потребу перейти від споглядання до активної роботи 
з експонатом» [1, с.92]. Однак не завжди це можливе на прак-
тиці: з одного боку, усі знають, що експонати чіпати руками не 
можна, а з другого не всі музеї мають можливість проводити 
практичну дослідницьку роботу з учнями.

Розглянемо можливості музейної педагогіки на прикладі 
Музею води, що існує у м. Києві з 2003 р., у реалізації компетент-
нісної освіти. На початку свого існування Музеєм води було за-
проваджено безкоштовне відвідування учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів. Це стало поштовхом до започаткування 
саме з цього року у ЗНЗ №281 м. Києва довготривалого учнівсько-
го проекту з дослідження складу води з бюветів масиву Борща-
гівка протягом семи років. Зацікавлені експонатами, фактами, 
можливостями, що їх надавав музей та доступністю виконання 
експериментальної роботи, учні активно брали участь у робо-
ті МАН усіх рівнів від шкільного етапу і до республіканського. 
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З кожним роком дослідження набувало все більшої ваги як 
джерело інформації щодо можливості використання води для 
пиття та приготування їжі з конкретних бюветів і колодязів. 
Це дало можливість проаналізувати сезонні зміни у хімічному 
складі води, її органолептичних показників. За результатами 
досліджень учні проводили інформаційну роботу з мешканця-
ми житлового масиву, робили доповіді для учнів школи та на 
загальношкільних батьківських зборах. Графіки змін умісту 
окремих аніонів та катіонів, хлору періодично виставлялися 
у спеціальних куточках «Дослідник» кабінету хімії.

З огляду на те, що «музейна педагогіка — галузь діяльності, 
що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждис-
циплінарного та поліхудожнього підходу через педагогічний 
процес в умовах музейного середовища» [2] дослідницька ро-
бота учнів на базі навчальних закладах не може бути відне-
сена до неї. Однак, якщо розглядати музей з точки зору теорії 
розвиваючого навчання, то саме зміст експозицій, розповідь 
екскурсовода дозволяють на практиці реалізувати формуван-
ня і розвиток пізнавальних і моральних здібностей учнів. 
У нашому випадку відбулося створення філії музею у примі-
щенні школи. Тут роль музею — у пробудженні інтересу шля-
хом демонстрування цікавого фактичного матеріалу, а роль 
навчального закладу — у наданні можливості реалізувати 
учням свої бажання щодо практичної дослідницької діяльно-
сті і задоволення особистісних прагнень у досягненні дієвих 
результатів під час участі у наукових конференціях, фести-
валях, конкурсі-захисті наукових робіт МАН, роботі круглих 
столів певної тематики.

Зважаючи на те, що будь-який учнівський дослідницький 
навчальний проект є міжпредметним відмітимо його роль у 
формуванні ключових компетентностей учнів. Наприклад, під 
час написання роботи з теми «Гідрологічні дослідження озера 
Бетонка за програмою GLOBE» учнем були використані знання 
з англійської (під час роботи за програмою) і української (при 
написанні доповіді) мов, фізики (вивчення фізичних параме-
трів води), хімії (знання хімічного складу води), географії (ро-
бота на місцевості, прив’язка до координат), екології (сезонні 
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зміни екологічного стану), уміння спілкуватися з аудиторією 
під час захисту-презентації та реалізовані його творчі здібно-
сті під час створення ілюстративного матеріалу. Дослідження 
з теми «Вивчення складу криничної води з подвір’я монастиря 
Казанської Божої Матері», окрім хімічної і фізичної складової 
відбувалося використання інформації шкільного музею Історії 
Борщагівок школи №281. Учнівська науково-дослідна робота 
«Якість бюветної води Святошинського району м. Києва», що 
була розпочата у 2003 р., якраз після відвідання Музею води, 
і  стала основою для наступного вивчення хімічного складу води, 
аналізу його динаміки, проведення біохімічних тестів протягом 
багатьох років. Учні, які були першими у цій роботі, вже давно 
стали дорослими, може і не стали науковцями, спеціалістами 
у гідрохімії чи у суміжних науках, але досвід, набутий під час 
дослідницької діяльності стає їм у пригоді для реальної оцінки 
якості продуктів харчування, питної води, екологічного стану 
довкілля і активної життєвої позиції у суспільстві. А все почи-
налося з відвідання музею. 
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У системі освіти важливе значення має музейна педагогіка. 
Вона сприяє всебічному розвитку особистості учнівської 

молоді, активному пізнанню навколишнього світу, підвищен-
ню розвитку пізнавального інтересу [1, 2].

В 1934 році К. Фрізен (Німеччина) уперше ввів у науковий 
обіг термін «музейна педагогіка». Це галузь діяльності, що здійс-
нює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінар-
ного та поліхудожнього підходу через педагогічний процес в 
умовах музею [3, с.428].

Проведення виїзних занять на базі музеїв України, та зо-
крема, міста Києва дає можливість не тільки ознайомитись із 
експонатами, фрагментами експозицій, а у поєднанні із сучас-
ними методиками, інтерактивними методами взаємодії сприяє 



Музейна педагогіка в науковій освіті

28

формуванню пізнавального інтересу, спонукає самостійно до-
сліджувати навколишній світ та взаємодіяти між собою.

Тип навчальної діяльності студентів в музеї значно відріз-
няється від виду діяльності під час лекції чи семінару, так як 
передбачає не запам’ятовування великих обсягів теоретичної 
інформації, а пошук інформації у ході дослідження або виконан-
ня конкретних завдань. У ході заняття студенти залучаються до 
дослідницької діяльності засобами музейної експозиції, відбу-
вається розвиток їхніх дослідницьких умінь і творчих суджень 
і оцінок, навичок критичного мислення, активного пізнання 
навколишнього світу.

При проведенні виїзних занять на базі музеїв міста Києва від 
студентів вимагається не тільки запам’ятовувати велику кіль-
кість інформації, а й розуміти і емоційно оцінювати. Такий вид 
занять допомагає розвитку творчих здібностей і формування 
культурних потреб. Студент — не сторонній спостерігач, а за-
цікавлений дослідник.

При плануванні підготовки таких занять викладач повинен 
дотримуватись таких принципів:

• інтерактивність, бо людина сприймає тільки те, що робить;
• програмність — забезпечує засвоєння інформації та фор-

мування навичок.
Популярною формою проведення заняття з використанням 

музейних експонатів є вивчення нового матеріалу в музеї. Тут 
у дію вступають зорове сприймання експонованих документів, 
макетів, використовується й мультимедіа. У ході таких занять 
розповідь викладача поєднується із детальним самостійним 
ознайомленням студентів з окремими природними експона-
тами, відбувається обмін думками, часто можна заслуховувати 
повідомлення студентів, що є підготовленими за завданнями 
викладача на основі музейних матеріалів.

Особливо ефективними у музеї є заняття по вивченню рос-
лин, тварин рідного краю, знайомство із корисними копалина-
ми, рослинами тропіків і субтропіків на базі оранжерей бота-
нічних садів імені О.В. Фоміна та імені М.М. Гришка.

Виїзні заняття на базі музеїв повинні бути детально продума-
ними і підготовленими викладачем, відповідати таким вимогам:
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• кожне заняття має свою конкретну мету;
• викладач із студентами повинні розуміти, що відвідуван-

ня музею — не розвага, а серйозна робота до якої потрібно 
готуватись;

• до таких занять студентів потрібно готувати;
• слід відмовитись від оглядових екскурсій як таких, що 

важкі для свідомості студента;
• відбирати експонати, завдання треба із урахуванням ві-

кових інтересів студентів;
• до кожного заняття викладач повинен передбачити ме-

тодичні рекомендації, конкретні завдання;
• підсумок відвідування музею обговорюється на семінарах 

і практичних заняттях.
Отже, музей — це місце, де розвага поєднується із пізнанням, 

місце, яке допомагає по-новому подивитись на оточуючий світ, 
відбувається формуванню понять через спостереження і спілку-
вання з предметами матеріального світу та й процес пізнання 
йде через радість.
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Сучасний вчитель завжди шукає шляхи для стимулюван-
ня в учнів інтересу до навчання, вчить самостійно здо-

бувати знання та творчо їх використовувати. 
А якщо у вчителя є бажання використати сучасні інноваційні 

технології, а також можливості та ресурси не лише освітнього 
закладу? Адже навчання буде набагато успішнішим. Розвиток 
компетентності, продуктивної творчої діяльності, широкого 
світогляду з використанням можливостей музеїв — один з та-
ких шляхів.

 Але музеї можуть не тільки ознайомити з наукою і культу-
рою минулого, але й пов’язати їх з цінностями науки і культури 
сучасності. І саме ця якість музеїв має для сучасної освіти вели-
чезне значення і цінність. На сьогоднішній день музеї є одним 
із ефективних засобів навчання, розвитку та виховання. І тому 
музейна педагогіка посідає важливе місце серед інноваційних, 
інформаційних напрямів, як один із перспективних напрямів 
сучасної педагогіки, таких, що вирішує проблеми формування 
патріотичних якостей особистості, а саме: залучення учнівської 
молоді до дослідницької діяльності засобами музейної експо-
зиції з використанням інформаційних технологій, розвиток 
їхніх дослідницьких умінь і творчих здібностей, вироблення 
здатності до самостійних суджень і оцінок, навичок критич-
ного мислення. [3, с.3]
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Завдання музейної педагогіки випливають із вимог сьогоден-
ня, мудрого використання історичної та культурної спадщини 
нашого народу у системі виховної роботи.

Компоненти музейно-педагогічного процесу володіють вну-
трішнім взаємозв’язком, що забезпечує перетворення культур-
ного досвіду в особисті якості людини, що формується.

Адже в основі музейно-педагогічного процесу лежать на-
ступні історично сформовані педагогічні принципи:

• інтерактивність, адже людина запам’ятовує лише те, що 
робить;

• комплексність, що означає тут включення всіх каналів 
сприйняття (чуттєвий, логіко-аналітичний, психомоторний);

• програмність, котра забезпечує засвоєння інформації та 
набуття вмінь на основі спеціально розроблених програм 
[4, с.108].

Застосування сучасних технологій у музейній педагогіці 
потребує практичної реалізації досвіду усього культурно-ос-
вітнього потенціалу музею, своєрідної «трансляції» інформа-
ції, яка зосереджена у музейних експонатах. Умовами цього є 
підвищення значення музейного предмета як своєрідного сим-
вола тієї чи іншої епохи, культури. Очевидно, що такий підхід 
сприятиме розширенню світогляду учнів, вихованню людей, 
здатних активно пізнавати та розуміти оточуючий світ, відчу-
вати глибину світової та національної культури.

Музей є унікальним засобом навчання та виховання: цін-
ні експонати дають можливість безпосередньо доторкнутися 
до навчального матеріалу, що вивчається на уроках історії, 
українознавства, природознавства, літератури та ін. Емоційні 
враження після побаченого сприяють виконанню освітніх та 
виховних завдань навчального закладу, педагога.

Музеї при навчальних закладах є творчою лабораторією ви-
ховання учнів, у якій на основі особистісно-орієнтованих під-
ходів та застосування різних видів практичної діяльності педа-
гоги прищеплюють підростаючому поколінню якості свідомих 
громадян. Такі музеї є важливим засобом навчально-виховної 
роботи, формування всебічно освіченої особистості, виховання 
патріотів українського народу.
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Основними завданнями музеїв при навчальних закладах є: 
• залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, 

художньо-естетичної та природоохоронної роботи; 
• формування в молоді соціального досвіду на прикладах 

історичного минулого України;
• вивчення, експонування та популяризація історико-куль-

турних та природних надбань рідного краю засобами на-
вчальної, виховної та просвітницької роботи;

• розширення і поглиблення загальноосвітньої та допро-
фесійної підготовки молоді засобами позакласної, позаш-
кільної роботи; 

• надання допомоги педагогічним колективам навчальних 
закладів у впровадженні активних форм роботи з учнями;

• залучення дітей, учнів та молоді до формування, збере-
ження та раціонального використання Музейного фонду 
України;

• проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей 
та молоді, інших верств населення [2].

Чи можливо тестування здавати не за шкільною партою? 
Чи можливо повторювати вивчений матеріал в … автобусі? 
Спостерігати з його вікна за змінами в природі та вивчати 
ландшафтні особливості рідного краю (поки їдеш в автобусі 
на екскурсію до музею)? Учні нашої гімназії можуть впевнено 
сказати: «Так!!!» Територія музею — не шкільний клас, а приро-
дознавство — не нудний предмет. Тому подавати його можна 
і потрібно цікаво, як для себе! А якщо це музей, який має все 
для того, щоб поповнити знання, дати відчуття задоволення та 
самоствердження?!! Так, маючи в рідному краї — у Житомирі 
відомий у світі Музей космонавтики імені С.П. Корольова, ми 
маємо унікальну можливість провести, наприклад, підсумко-
вий урок до теми: «Всесвіт і Сонячна система». Вчителі разом 
з дітьми здійснили реальну подорож у космічний світ. Нам за-
пропонували і провели захопливе знайомство з роботом Мек-
каноїдом, який залюбки погодився поспілкуватись з нами та 
ще й затанцював; підготували цікаву, пізнавальну й насичену 
програму. Діти мали можливість задавати питання, які їх ціка-
вили, та самі відповідали на питання екскурсоводів. 
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За сучасних умов, коли активно впроваджується музейна 
педагогіка, ми з дітьми впевнились, що саме музей є інтелекту-
ально-культурним центром, куди люди, а передусім діти можуть 
прийти, щоб усебічно розвиватися й спілкуватися, креативним 
простором, де проводити час справді класно і захопливо.

Залучаючи учнів до пошуково-дослідницької роботи, худож-
ньо-естетичної та природоохоронної роботи, педагоги форму-
ють їхнє громадянське мислення, виховують повагу до націо-
нальних надбань, почуття гордості за власну країну, адже учні 
глибше вивчають історію міста і держави.

Підсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновки, що 
використання елементів музейної педагогіки дозволяє:

• підвищити інтерес вихованців до навчання;
• урізноманітнити форми і методи навчально-виховної роботи;
• посилити міжпредметні зв’язки;
• використовувати нестандартні види занять;
• підвищувати загальний рівень культури учнів та вплива-

ти на формування їх свідомого ставлення до культурної 
спадщини людства. [1, с.9]

 Музейна педагогіка активно сприяє процесу виховання 
особистості, формуванню нового способу мислення, відходу від 
авторитарних принципів та підвищенню мотивації до навчаль-
ної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям особистісно- 
орієнтованої освіти. Вона має важливе значення в системі осві-
ти та сприяє всебічному розвитку особистості учня, активному 
пізнанню навколишнього світу.
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ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
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старший викладач кафедри біології
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доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології,
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імені О.О. Богомольця, 
м. Київ

Використання музейних колекцій при викладанні при-
родничо-наукових дисциплін є одним із шляхів вдоско-

налення організації освітнього процесу, при цьому такі риси 
як доступність, достовірність, візуалізація, діалогова взаємодія 
лежать в основі його оптимізації [1; 2].

Зоологічні колекції, що створені у вищих навчальних за-
кладах, можуть бути одним з важливих засобів формування 
біологічної компетентності у студентів, розвитку в них науко-
вого світогляду, екологічного мислення, екологічної культури, 
пізнавального інтересу. Актуальним є використання названих 
колекцій у підготовці студентів-медиків. 

«Медична біологія» а також «біологія з основами генети-
ки»   — це навчальні, що вивчаються в медичних університетах: 
перша — майбутніми лікарями, друга — фармацевтами. Метою 
викладання цих навчальних дисциплін є формування в студен-
тів тих знань та практичних навичок, які лежать в основі біо-
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логічної компетентності особистості і необхідні для засвоєння 
у подальшому циклів дисциплін, що мають, відповідно, суто 
клінічну спрямованість та фармацевтичну спрямованість [3–7]. 

Важливою складовою названих дисциплін є розділ з екології 
та медичної паразитології. Його засвоєння передбачає розуміння 
майбутніми фахівцями: 1) механізмів впливу тварин-паразитів 
на хазяїна; 2) принципів взаємодії паразита і хазяїна; 3) морфоло-
гічних адаптацій паразитів до притаманного їм способу життя; 
4) особливостей складних життєвих циклів паразитів; 5) підходів 
до вибору методів лабораторної діагностики паразитарних хво-
роб; 6) шляхів обґрунтування методів профілактики поширення 
паразитарних хвороб. При цьому для забезпечення ефективності 
навчального процесу особливої актуальності набуває візуалізація 
відповідних біологічних об’єктів — представників тваринного 
світу, яким притаманний паразитичний спосіб життя. Для цього 
на кафедрі біології Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця під час практичних занять з «медичної біології» 
та з «біології з основами генетики» використовуються навчаль-
ні матеріали з колекції зоологічних мікро- та макропрепаратів 
препаратів Такий підхід є дієвими також і при забезпеченні ор-
ганізації роботи студентського наукового гуртка. 

Особливо актуальним є використання згаданих препаратів 
під час вивчення медичної гельмінтології. Так, зокрема, ана-
лізуючи постійні мікропрепарати сколексів гельмінтів, що є 
збудниками хвороб людини ціп’яка озброєного (Teania solium),  
а саме ціп’яка неозброєного (Taenia saginatа), стьожака широкого 
(Diphyllobothrium latum), увага студентів звертається на форму 
сколексів та розміщення на них органів фіксації (у ціп’яка не-
озброєного останні представлені тільки присосками, в ціп’яка 
озброєного окрім присосок є хоботок на якому знаходиться 
віночок з двох рядів гачків, а сколекс стьожака широкого має 
овальну форму, містить дві присмоктувальні щілини — ботрії, 
які є органами фіксації). Використання макропрепарату фіни 
ціп’яка озброєного (Teania solium) у м’язах свині та макропрепа-
рату фіни ехінокока (Echinococcus granulosus) у печінці проміж-
ного хазяїна дозволяє акцентувати увагу студентів на формі та 
розмірах цих об’єктів дослідження в організмі хазяїна.
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Теоретичний матеріал, підкріплений вивченням мікро- та 
макропрепаратів біологічних об’єктів краще засвоюється студен-
тами Використання згаданих колекції навчальних препаратів 
сприяє зацікавленості студентів до отримання та подальшого 
використання набутих знань.
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Розвиток комп’ютерних технологій та сучасні освітні тен-
денції стимулюють розвиток новітніх культурних форм. 

Поява нового освітнього простору вимагає не лише власного 
оригінального світобачення, а й естетичного, культурного та 
творчого осмислення дійсності. В епоху розвитку медіа освіти, 
без якої зараз важко уявити сучасну людину, виникає гостра 
необхідність музею «увійти» в інформаційний потік, не втра-
тивши при цьому свій унікальний образ. Саме з цієї причини 
музейний простір поступово починає наповнюватися новітні-
ми технологіями, які роблять процес пізнання не тільки корис-
ним, а й цікавим для відвідувача. ІКТ розширюють можливості 
музеїв і допомагають їм створювати власний новий образ — 
більш сучасний та актуальний — для будь-якого користува-
ча. Впровадження ІКТ відбувається не лише опосередковано, 
як засіб передачі інформації, разом з тим сучасні комп’ютерні 
технології стають головним джерелом та учасником культур-
них процесів.

Сучасна музейна педагогіка поєднує два способи взаємодії 
з ІКТ — медіа-творчість та медіа-скептицизм. Медіа творчість 
передбачає широке застосування ІКТ у музеї та слугує фунда-
ментом для передових сучасних стратегій у цій галузі. У той 
же час факти свідчать про акцентування уваги на небезпеці су-
часних технологій у музейному середовищі, і саме скептицизм 
до використання ІКТ сприяє їх неінвазійному співіснуванню 
з такими традиційними та фундаментальними ідеалами та 
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нормами музейних комунікацій, як мовчазне споглядання чи 
глибоке розуміння предметів. Єдність медіа-креативності та 
медіа-скептицизму з більшим акцентом саме на креативності 
розглядається далі як основа перспективної політики щодо ви-
користання ІКТ в музейній педагогіці [1, с. 1].

У сучасному музеї ІКТ служать для вирішення трьох основних 
цілей: 1) поліпшення загального функціонування музею; 2) тран-
сформації предметів та простору у музеї (наприклад, медіа-уста-
новки, які можуть стати справжніми музейними експонатами, 
або комп’ютерний термінал, що може вітати гостей у музейній 
кімнаті); 3) забезпечення відвідувачів музею новими інтерак-
тивними можливостями [1, с. 3].

Використання ІКТ для роботи з музейними аудиторіями 
визначається поєднанням чотирьох взаємозалежних підходів: 
образного підходу (або підходу зображення) для створення пози-
тивного образу музею у ЗМІ та привернення додаткової уваги з 
боку потенційного користувача, уряду, ділової еліти, спонсорів 
тощо; обслуговуючого підходу, який направлений на аудиторії 
з навичками цифрового спілкування; просвітницького підхо-
ду, що спрямований на аудиторію, яка розглядає музей як дже-
рело знань та інформації; та освітнього підходу, з яким музей 
розглядається як новий освітній простір. Таким чином, музей 
стає простором для реалізації наших здібностей, накопичених 
протягом століть людської історії, і тих, що були сформовані ос-
таннім часом для задоволення потреб сучасного життя та його 
інформаційного середовища.

Мета використання ІКТ у музейній освіті полягає у тому, 
щоб: створити сприятливі умови для нового досвіду сприйнят-
тя та інтерпретації музейних предметів та просторів; створити 
мультимодальне інтерактивне середовище для активного при-
йняття та дослідження музейних цінностей; досягнення нової 
якості співпраці та взаємодії музейних педагогів та підвищення 
їх професійного розвитку; сформувати візуальну культуру як 
ключовий елемент розвитку особистої творчості [1, с. 3].

ІКТ змінили обличчя музейної аудиторії. Сучасні відвіду-
вачі музейних майданчиків активно використовують сучасні 
технології з таких причин: користувачі роблять запити щодо 



І Всеукраїнська науково-практична конференція

39

конкретних виставок; покращують загальний культурний фон; 
розглядають веб-серфінг як дозвілля; звикли до онлайн-серві-
сів; задовольняють свої освітні або професійні інформаційні 
потреби.

ІКТ є одними із ключових інструментів сучасних систем му-
зейної освіти, а інтеграцію ІКТ у музейну освіту слід розглядати 
як складне завдання, що базується на принципі, що забезпечення 
технологією є лише інструментом розробки навчальних серед-
овищ. Успішний розвиток музейної освіти не залежить тільки 
від ІКТ-інфраструктури, проте сильно впливає на ІКТ-компетен-
ції викладача. Недостатня кількість музейних та навчальних 
ресурсів для вчителів та учнів школи та відсутність стандартів 
та рекомендацій щодо компетенцій музейного педагога щодо 
ІКТ перешкоджають прогресу музейної освіти.
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Використання музейної освіти має глибокі традиції в кра-
їнах Західної Європи та США. Музейна освіта як профе-

сія (наявності музейного педагога) має більш коротку історію, 
зважаючи на досвід Бруклінського музею на початку ХХ ст. 
П. Тишляр наголошує, що основною функцією сучасного му-
зею часто визначається саме освітня [1, с. 587], реалізація якої 
відбувається у формі гри, розваги чи пізнавального діалогу. Це 
пов’язано з концепцією навчання протягом усього життя і може 
бути частиною сталого розвитку особистості [2, с. 74].

Освітня функція музею включає різні форми діяльності, за 
допомогою яких відвідувачі здобувають нові знання та уміння 
завдяки співпраці з музейним педагогом. Навчальні процеси 
музеїв в основному функціональні (на відміну від цілеспрямо-
ваної роботи у школах) та відображають естетику навколиш-
нього середовища, музейно-дидактичну концепцію виставки 
чи результати наукових досліджень.

З часом завдяки різноманітним дослідженням музейна осві-
та зазнала значних змін. Дискусії перемістилися з площини 
обговорення роботи з експонатами в організацію співпраці з 
школами, коледжами, університетами у різних форматах. Чи-
мало дослідників погоджуються з тим, що окремо варто виділи-
ти питання навчання вчителів особливостям музейної роботи. 

Аналіз останніх публікацій свідчить, що педагогічна спіль-
нота шукає оптимальні форми поєднання освітніх концепцій 
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та музейного простору. При цьому залишається актуальним 
ряд проблем, а саме формування професійної ідентичності та 
фахової компетенції музейних педагогів [3, с. 136], переважан-
ня лекційних форм роботи та низький рівень чутливості до 
потреб дітей різного віку [4, с. 749], Загалом більшість дослід-
ників зауважують про необхідність професійної підтримки 
музейних педагогів та проведення подальшого пошуку найе-
фективніших способів співпраці з різними освітніми групами 
у музеях [5, с. 290],

Зважаючи на мету нашого дослідження, цікавими є висно-
вки дослідників Х. Пікераса та М. Ахіям, які піднімають тему 
науково-практичної діяльності музейних педагогів . Учасники 
проекту «Інструменти професійного розвитку освітян музею» 
(зазначені дослідники та музейні педагоги п’яти музеїв Стокголь-
му) представили результати першої частини проекту. Це аналіз 
діяльності команди з трьох музейних педагогів. За ними спосте-
рігали у Шведському музеї природної історії в Стокгольмі. Саме 
там троє освітян музею відповідають за всі освітні програми та 
позашкільну освітню діяльність. Автори дослідження зауважу-
ють, що не вважають доцільним використовувати у музейній 
освітній діяльності лише ті підходи, які успішні про отриманні 
формальної освіти [6, с. 27]. 

Цей матеріал важливий для нас, оскільки в Україні немає 
спеціальності «музейний педагог». Метою кількох модулів кур-
сів підвищення педагогічної кваліфікації стало надання освітя-
нам можливості отримати знання та інструменти для кращої 
співпраці з музеями. багато педагогів Києва, так само як учас-
ники дослідження у музеї Стокгольма, нарікають на відсутність 
можливостей для власного професійного розвитку у сфері му-
зейної діяльності. Особливо цінними для нас є висновки авторів 
про важливість обізнаності педагогів з музейним контекстом, 
наявність знання про специфічний зміст науки, закладений в 
артефакти і об’єкти. 

Чимало питань, актуальних в українському освітньому серед-
овищі, піднімає у своєму дослідженні Л Пеннінгтон [7, с. 1–25]. 
Зокрема, у її матеріалі йдеться про проблеми комунікації між 
музеями та освітніми закладами, які працюють в одному напря-
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мі, але не завжди є партнерами. Одним з важливих факторів 
відсутності ефективної співпраці є обмежені знання педагогів 
про неформальні стратегії навчання. Також ситуацію усклад-
нює відсутність конструктивного спілкування між вчителями 
та музейними педагогами, про що неодноразово зауважували 
й інші дослідники. Активна участь у семінарах з професійного 
розвитку дозволяє вчителям практикувати та експерименту-
вати з новими стратегіями та виявляти способи, за допомогою 
яких ці нові інструменти оптимізують їх педагогічну діяльність. 
Такі форми розвитку музейних педагогів надають підтримку 
вчителям, створюють можливості для обміну ідеї і вивчення 
досвіду один одного. Заняття у музеях приваблюють вчителів, 
бо корисні для їх саморозвитку. Р. Греньє зауважує, що такі 
семінари є корисними, особливо якщо вони включають мате-
ріали та зміст, які можуть бути передані студентам чи учням 
на занятті та матимуть важливий для вчителя навчальний 
результат [8, с. 501].

Щодо українських реалій, активніше впровадження му-
зейної педагогіки в ідеалі потребує комплексної перебудови 
системи дошкільної та шкільної освіти але слід починати 
з простих кроків: формування музейної культури дорослих, 
насамперед педагогів і батьків. Це особливість українського 
освітнього простору, бо, наприклад, у країнах Європи музей-
на культура сформована раніше і вона не зазнавала такого 
негативного впливу, як на пострадянському просторі. Про-
тягом 1990-х —  початку 2000 рр. виросло покоління батьків, 
яке не розуміє цінності музеїв у освіті. А педагог не отримав 
інструментів, за допомогою яких можна змінювати ситуацію. 
Одним із можливих варіантів є трьохстороння взаємодія: пе-
дагоги-діти-батьки.

Для кращого вивчення ситуації в Україні Інститутом після-
дипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка було проведено дослідно- експериментальну 
роботу разом з педагогами НВК «Кияночка», ДНЗ 590 та 444 міста 
Києва. У ході дослідження партнерами дитячих садочків стали 
провідні музеї України: Національний художній музей України, 
Національний музей українського народного декоративного 
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мистецтва, Національного музею історії України; Водно-інфор-
маційний центр; Національного музею історії України у Другій 
світовій війні. (Меморіальний комплекс); Національного центр 
народної культури Музей Івана Гончара, Музей іграшки, Музей 
Богдана і Варвари Ханенків, Київська картинна галерея, Наці-
ональний музей Тараса Шевченка, Музей Бориса Грінченка. 
Проте результати роботи рідко виходять за межі конкретних 
навчальних закладів, чиї співробітники мають позитивний 
досвід і високий рівень зацікавленості. Учасники дослідно- 
експериментальної роботи визначили основні виклики, які 
утруднюють використання музейної педагогіки:

Виходом є розробка педагогами самостійної програми ро-
боти з дітьми, і саме цей аспект приховує найбільші виклики:

1) непристосованість музеїв до роботи з дітьми дошкільного 
та молодшого шкільного віку (обмаль спеціальних приміщень, 
де діти могли б гратися, займатися творчістю чи обговорювати 
побачене);

2) музейні співробітники не мають відповідної кваліфікації 
та досвіду роботи з дітьми дошкільного віку, тому певні проек-
ти не мали бажаного успіху;

3) педагоги дошкільних закладів та вчителі під час навчання 
не мали можливості сформувати розуміння принципів роботи 
з дітьми у музеї. Тому для організації відвідування музеїв їм не-
обхідно докладати великих зусиль: вивчати наявні програми, 
контактувати з музейними працівниками, коригувати роботу 
з дітьми та переконувати батьків у актуальності музейного 
навчання;

4) однією з найбільших проблем залишається ставлення 
батьків до навчання у музеї: часто не маючи власного досвіду, 
вони скептично оцінюють можливості музеїв і надають пере-
вагу розважальному контенту перед розвивальним.

Зважаючи на висновки педагогів, варто погодитися з думкою 
Н. О. Філіпчук про необхідність «якісних змін як в методології 
реалізації сутності і функцій українських музеїв, так і навчаль-
них закладів» [9, с. 141]. Але для врахування подібних зауважень 
важливо організовувати системні дослідження з музейної пе-
дагогіки в Україні.
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Інститут педагогіки НАПН України 

м. Київ

На сучасному етапі реформування вітчизняної освітньої 
системи постає питання щодо нових підходів до органі-

зації та змісту навчальної діяльності. Зокрема, використання 
потенціалу музеїв, застосування елементів музейної педаго-
гіки у роботі з учнями, студентами за темами з історії педаго-
гіки, для формування у відвідувачів ціннісного ставлення до 
культурно- історичної педагогічної спадщини. Таким новим 
та перспективним підходом до використання музейної педа-
гогіки в позашкільній освіті може стати оновлення темати-
ки експозицій та бути побудована за принципом історико- 
педагогічного екскурсу становлення української школи у різні 
періоди, зокрема, щодо розвитку шкіл нового типу та про-
фільного навчання у 90-х роках минулого століття. Тим паче, 
що профілізація загальної середньої освіти XX століття була 
актуальною в усі періоди розвитку вітчизняної педагогіки, 
але на різних етапах функціонування школи реалізовувалася 
по-різному. Якщо на ранніх етапах розвитку педагогіки і шко-
ли профілізація базувалася на зовнішніх відмінностях —  ста-
тевих, вікових, станових, класових, то надалі вона була зорі-
єнтована на відхід від утилітарної системи освіти, орієнтацію 
освітньої політики на інтереси, здібності та запити учнів через 
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розширення можливостей освіти за вибором, координацію її 
з перспективними потребами ринку праці.

Документом, який сприяв розвитку шкіл нового типу та про-
фільного навчання, була «Концепція становлення мережі се-
редніх закладів освіти» для розвитку творчої обдарованості, 
затверджена 26 червня 1996 року, у якій зазначалося, що завдан-
ня створення варіантної мережі середніх закладів освіти для 
розвитку творчої обдарованості, яка б відповідала загально-
людським цінностям та інтересам особистості, суспільства, дер-
жави, передбачає побудову диференційованої системи освіти 
та організацію навчання і виховання обдарованої учнівської 
молоді не тільки у гімназіях, колегіумах, ліцеях, спеціалізова-
них школах, але й у загальноосвітніх школах трьох ступенів, 
позашкільних закладах, наукових об’єднаннях та культурно- 
освітніх установ за місцем проживання [1, с. 57].

Згідно документу, гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані 
школи могли створюватися за виконання таких умов: визна-
чення концептуальних засад їх діяльності; наявності примі-
щення, яке відповідає санітарно- гігієнічним вимогам для дітей 
відповідного віку; затвердження навчальних планів, програм, 
підручників, навчальних посібників; конкурсного добору пе-
дагогічних працівників; створення системи пошуку, відбору, 
організації навчання та виховання здібної й обдарованої уч-
нівської молоді [2, с. 58].

У Концепції чітко описувалися етапи організації окресле-
них закладів, а саме: підготовчий (розробка концепції, статуту, 
навчальних планів, програм, критеріїв пошуку і добру здібної 
та обдарованої учнівської молоді й педагогічних кадрів, реє-
страція статуту, визначення юридичної адреси, джерел фінан-
сування та матеріально- технічного оснащення); організацій-
ний (прийняття рішення засновником про створення закладу 
освіти, визначення мети і завдань його діяльності, дидактич-
не та інформаційне забезпечення); апробаційний (організація 
навчально- виховного процесу, практична перевірка та впро-
вадження змісту освіти, формування колективу, аналіз роботи, 
корегування та окреслення перспектив діяльності); технологіч-
ний (функціонування на основі результатів апробації) [2, с. 59].
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Поширення різноманітних підходів до інтерпретації ак-
туальних аспектів педагогічної діяльності у просторі 

музею зумовлює широка інтеграція гуманітарного, технічно-
го та природничого знання, що призводить до формування 
так званої «третьої культури» —  культури дизайну, важливим 
елементом якої виступають центри освіти, науки і культури 
і, зокрема, музейні заклади.

У зв’язку з цим актуальним є звернення до більш глибокого 
аналізу змісту поняття «музейна педагогіка», яка традиційно 
розуміється як схема освітньої діяльності в музеї, фактор нав-
чання і виховання учнів, міждисциплінарна галузь знань, що 
об’єднує музеєзнавство, педагогіку та психологію, особлива 
форма представлення культурних цінностей, інноваційна пе-
дагогічна технологія тощо.

Вищезазначене є важливим з огляду на те, що змістова на-
повненість цього поняття здебільшого сприймається на засадах 
традиційного підходу щодо осмислення педагогічної діяльно-
сті у різних сферах одержання знань людиною, спираючись 
на знанієво орієнтовану освітню парадигму. Це призводить до 
невідповідності змісту цієї діяльності новим формам і методам 
та відображає лише окремі частини широкої палітри сучасно-
го розуміння способів організації навчання у просторі музею, 
адже освіта це складна, відкрита, нелінійна соціальна система, 
соціальний інститут і сфера духовного виробництва [1, с. 118].
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Дослідники відзначають, що сьогодні формується перехідна мо-
дель музею, яка намагається налагодити діалог між різними соціаль-
ними групами, а також «взаємозв’язок між соціально- економічними 
і культурними установками суспільства» [Цит. за 2, с. 119].

У зв’язку із цим необхідним є залучення до інтерпретації 
музейної педагогіки особистісно орієнтованої та креативної 
парадигми, а також звернення до сучасних концепцій музейної 
комунікації, наукової освіти, що зумовлює відкритий характер 
педагогічної діяльності у сучасному «суспільстві знань», поши-
рення різних підходів до навчання, формування персонального 
навчального середовища (PLE), розвиток STEAM-освіти.

Зокрема, це пов’язано із розвитком таких інноваційних 
стратегій навчальної діяльності у взаємодії закладів освіти 
із музеями, як:

• перехресне навчання (crossover learning) —  навчання у не-
формальній атмосфері, коли навчальний матеріал поєдну-
ється з проблемами та досвідом повсякденного життя, що 
має безпосереднє значення для учнів у їх життєдіяльності 
та підвищує мотивацію до пізнання нового;

• контекстно орієнтоване навчання (context- based learning), 
яке передбачає формування різних контекстів та нового 
досвіду у процесі навчальної діяльності, пов’язуючи нові 
знання з тим, про що ми вже знаємо;

• втілене навчання (embodied learning), коли пропонуються 
не тільки інтелектуальні способи навчання, а відбувається 
взаємозв’язок між рухами тіла, когнітивними здібностями 
та академічними досягненнями у дітей;

• адаптивне навчання (adaptive teaching), що використовує 
дані про попереднє та поточне навчання учнів для ство-
рення персоналізованого навчального середовища шляхом 
комбінації старого та актуального дидактичного контен-
ту із застосуванням відповідних інструментів навчання;

• аналітика емоцій (analytics of emotions), що передбачає 
вивчення емоційно- когнітивних станів та диспозицій уч-
нів для покращення різних практик викладання та ін. [3].

Ми уважаємо, що на основі вищенаведеного інтерпретацію 
музейної педагогіки у процесі аналізу сучасних освітніх па-
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радигм та наукового знання можна проводити щонайменше 
у п’яти різних контекстах:

• по-перше, як вагому практичну складову музейної кому-
нікації, яка дозволяє організовувати та вибудовувати нові 
зв’язки у системі взаємодії відвідувачів з матеріалами екс-
позиції у просторі музею та навколомузейному просторі;

• по-друге, як сучасну освітню та педагогічну технологію, 
що забезпечує стратегію й тактику ефективної комуніка-
ції з відвідувачами різного віку, визначає оптимальні ін-
новаційні стратегії навчання;

• по-третє, як важливий компонент нового освітнього про-
стору —  комбінації доступного освітнього середовища 
та сучасних інформаційно- комунікаційних засобів, якому 
притаманний креативний дизайн, безбар’єрність та бага-
тофункціональність;

• по-четверте, як потужний чиннник відступу від шаблонних 
та запрограмованих знань, які блокують творче мислен-
ня, гальмують пізнавальні процеси розвитку особистості, 
призводять до формування споживацької ідеології;

• по-п’яте, як засіб формування власної системи цінностей, 
переконань та установок людини, що сприяє осмисленню 
її власної діяльності, стилю життя та поведінки.

У такий спосіб музейна педагогіка може розумітися як модель 
взаємної багатосторонньої комунікації закладу освіти та люди-
ни відповідного віку з музейним простором з метою соціалізації 
та розвитку творчих здібностей; синтез різноманітних наукових 
освітніх концепцій та педагогічних технологій, спрямованих 
на актуалізацію минулого, творче осмислення цінностей сучас-
ності та проектування особистісного розвитку у майбутньому.
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Розвиток нових форм і шляхів комунікації публічних му-
зеїв зі своєю аудиторією та суспільством в цілому фор-

мує потребу самих музеїв у пошуку нового самовизначення 
і позиціонування себе як у реальному соціальному середови-
щі, так і у віртуальному просторі. Взаємодія музеїв і відвіду-
вачів підсилюється завдяки тому, що музеї виходять за межі 
своєї звичної експозиційної діяльності та пропонують аудито-
рії більш активні, почасти інтерактивні, форми відтворення 
і сприйняття інформації. Зважаючи на вище викладене, на-
гальною потребою є осмислення музейної реальності і місця 
відвідувача у цій реальності в контексті сучасної соціокуль-
турної ситуації, аналіз сучасних теорій і концепцій та акту-
альних музейних практик.

Таким чином, перед нами постає мета —  виявити основні 
тенденції взаємодії музею і його аудиторії в сучасному демо-
кратичному суспільстві.

Протягом своєї багатовікової історії музей завжди був куль-
турною інституцією, якій притаманний активний розвиток. 
В музеях акумульовано та представлено відібраний та осмисле-
ний досвід багатьох поколінь. Кожне нове покоління в цілому 
і особистість, зокрема, починають свій життєвий шлях з опану-
вання духовної і матеріальної спадщини соціуму. Цей шлях со-
ціальної і культурної адаптації відомий людству з давніх часів. 
Динаміка розвитку соціуму обумовлює необхідність модифікації 
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функцій музею та виникнення специфічних технологій взаємо-
дії між музеєм та аудиторією. Сьогодні за широтою охоплення 
аудиторій музейні заклади мають вагомий потенціал впливу 
на суспільство, адже до сфери музейного впливу включаються 
все більш різноманітні за віком, соціальним статусом, мотива-
ціям, психофізіологічними можливостями та іншими характе-
ристиками групи населення. Зростання ролі освітньої функції 
музею є результатом інтеграції музеїв і соціуму. Сучасні освітні 
практики перетворюють музейний заклад у зовсім інший куль-
турний простір з новими формами участі відвідувача в різних 
видах музейної діяльності.

Погляд на музей як на заклад демократичного характеру, 
який затвердився у світі після Другої світової війни, подальше 
функціонування музею в умовах ринку, врахування потреб ма-
сового відвідувача, виникнення концепції «Нової музеології», 
сприяли трансформації цілей та завдань музею, його соціальних 
функцій не тільки у сфері освіти, але і в створенні певних умов 
для допомоги людям у їх культурній ідентифікації. На сьогодні, 
домінуюче прагнення до демократизації всіх сфер суспільного 
і культурного життя втілюється в концепції суспільства «рів-
них культурних можливостей». Даний концепт передбачає, 
що заклади культури повинні обслуговувати, в першу чергу, 
інтереси пересічних людей, які не є носіями елітарних культур-
них цінностей. В музейній сфері це повною мірою відбиваєть-
ся у концепції музейної комунікації, яка може розглядатися як 
одна з моделей освітнього процесу. При цьому слід зауважити, 
що сучасний музей існує у середовищі, в якому дуже багато ін-
формації. Почасти музей втрачає в очах публіки свою цінність 
як першоджерела унікальної інформації. Освітні програми кла-
сичного музею були спрямовані на розповсюдження інформації 
і знань. Нова концепція освіти передбачає перенесення центру 
уваги з передачі знань на розвиток навичок і компетенцій, які 
дозволяють існувати в середовищі, де неможливі точні про-
гнози та заздалегідь задані зразки дій. Дослідження американ-
ського Інституту музейних і бібліотечних послуг «Навички ХХІ 
століття» виділяє серед них, перш за все, критичне мислення, 
креативність, комунікативні вміння, здатність до партнерства, 
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кооперації та продукування нових смислів, міждисциплінарне 
і крос-культурне мислення, візуальну грамотність [4]. Сучасний 
музейний відвідувач суттєво відрізняється від відвідувача ми-
нулого покоління. Зважаючи на вплив нових інформаційних 
технологій, трансформувались очікування людини від будь-якої 
форми набуття нового досвіду.

На сьогодні психологи відмічають появу нового покоління 
молодих людей, для яких досвід попередніх поколінь не є осно-
вою для самоіндетифікації, вони самостійно опановують реаль-
ність сьогодення і не відчувають себе неповноцінними з огляду 
на втрату базових цінностей [3]. Таку впевненість новому по-
колінню надає можливість швидкого опанування сучасними 
технологіями, які насичують життя людини ілюзією повноти 
та цінності існування. На думку фахівців, у техногенному се-
редовищі фактично зник поділ на сакральний і повсякденний 
культурний простір. Сформувалась нова культура —  «культура 
споживання», і як результат —  виникла досить протирічлива 
ситуація. З одного боку, створюються комфортні умови для існу-
вання і задоволення потреб людини, а з іншого —  під впливом 
нових техносферних умов змінюються біосфера та соціальні 
процеси, і, що головне, ціннісні та гуманістичні орієнтири лю-
дини. Людина, як творець нового типу штучного світу, сама 
у значній мірі змінюється під його впливом. Фактично технос-
фера починає диктувати свої вимоги і вимагає від людини при-
стосування до нової техногенної реальності. Тому з розвитком 
нових медіа, на зміну індивідуальному «Я», приходить «муль-
тиособистість», яка характеризується множинністю ролей і ва-
ріантів ідентичності [1].

Подібні думки лунали і на щорічній міжнародній конферен-
ції MuseumNext New York 2018, присвяченій майбутньому му-
зеїв та музейної справи. Як засвідчив аналіз, у своїх доповідях 
музейні професіонали зі всього світу зазначали, що у музеї від-
відувач завжди на першому місці (Visitor- first strategy); важливо 
займатись збереженням колекцій і науковими дослідженнями, 
але місії, візії та завдання музеїв мають бути орієнтовані на від-
відувача і на той культурний продукт, який отримує, в першу 
чергу, місцева спільнота; доповнена і віртуальна реальність 
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стають необхідністю у музеї, але не тому що треба розважати 
відвідувача і прагнути до інтерактивності заради мультимедій-
ності; світ змінюється, змінюються діти і підлітки, змінюються 
підходи та інструменти освіти, змінюються посередники для 
сприйняття контенту; якщо музеї не будуть встигати за зміна-
ми і не будуть впроваджувати актуальні інструменти для тран-
сляції свого контенту відвідувачам, то вони будуть отримувати 
контент в інших місцях: кінотеатрах, торгівельних центрах, 
брендових магазинах тощо [5].

З огляду на вище зазначене, слід підкреслити, що такі ідеї 
і реалії кінця ХХ –  початку ХХІ ст., як розширення кола об’єктів 
матеріальної і нематеріальної спадщини, трансформація кла-
сичної моделі музею, поява нових видів музеїв, розвиток «нової 
музеології», а також впровадження системного менеджменту, 
все більшою мірою передбачають формування у музейного пер-
соналу інституціональної відповідальності, вміння вирішувати 
інтегративні та комунікативні завдання, постійної готовності 
до змін, інноваційної активності, пошуку нетрадиційних схем 
при вирішенні завдань збереження, презентації та інтерпре-
тації музейних колекцій. На думку фахівців, уміння обережно 
й ефективно відходити від шаблону і розвивати власний осо-
бливий підхід, допомагаючи своєму музею об’єднувати людей 
і предмети —  важливий елемент творчої практики для сучас-
них музейних працівників [2, с. 18].

Висновки. Сучасні освітні практики музею перетворюють 
його на зовсім інше культурне середовище з новими формами 
участі відвідувачів в різних видах музейної діяльності. Дана 
тенденція стає стимулом для пошуку адекватних напрямів ді-
яльності музею, розвитку наукових підходів, що відповідають 
ціннісним орієнтирам сучасного суспільства. Освітні практики 
сучасного музею являють собою своєрідну рефлексію з приво-
ду загальносвітових процесів і тенденцій. При цьому, важливо 
розуміти не тільки те, хто приходить до музею, для кого музей 
працює і кого він хоче отримати в якості потенціальних спо-
живачів своїх послуг, але і визначити ті межі доступності, які 
дозволять зберегти форму музею та його смисл як феномену 
культури.
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МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Наталія Ковчин,
кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник 
відділу навчання географії та економіки, 
Інститут педагогіки НАПН України, 
м. Київ, 
e-mail: nkovchin@gmail.com

Сучасні соціально- економічні та геополітичні процеси, 
що відбуваються в Україні суттєво змінюють вимоги до 

навчально- виховного процесу в закладах загальної середньої 
освіти. Постає завдання формування сучасної особистості, здат-
ної адаптуватись до сьогоднішніх змін в суспільстві та світі. 
Проблема вивчення можливостей музейної педагогіки у реа-
лізації нових завдань стала досить актуальною.

Проблему впровадження музейної педагогіки як засобу 
формування сучасної особистості досліджували Т. Бєлофастов, 
Л. Воронов, Г. Вішин, Б. Гаврилів, С. Домбровський, Ф. Кушнір, 
Н. Ломова, Я. Макарчук, М. Мальчевська, О. Михайловська, 
М. Нагорський, Т. Носова, Л. Ордуханян, С. Пшенична, Ю. Пав-
ленко, А. Сечин, Г. Шалфіцька.

Можливості використання шкільних музеїв в освітньому проце-
сі досліджували: Я. Борин, М. Бакуменко, С. Богуславсьький, В. Ван-
слова, Л. Гайда, Н. Ганнусенко, М. Кашин, В. Камінська, О. Крав-
цова, Н. Лощинин, П. Луньов, О. Ляпин, В. Лисенко, Т. Мацейків, 
Н. Нагорський, З. Огризко, М. Ожицька, Є. Павлюченко, І. Пушкар, 
В. Столєтов, М. Струнка, О. Третяк. Музейна педагогіка це наукова 
дисципліна на перетині музеєзнавства, педагогіки і психології, яка 
розглядає музей як засіб формування знань та особистісних якостей. 
Через міждисциплінарний характер музейна педагогіка оперує ка-
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тегоріями музеєзнавства, психології та педагогіки. Шкільні музеї 
акумулюють значні пізнавальні та виховні можливості і можуть 
принести користь не тільки школі, а й науці [2,].

У положенні про музей при навчальному закладі, який пе-
ребуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, 
зазначено, що основним завданнями музею є: залучення молоді 
до пошукової, краєзнавчої, науково- дослідницької, художньо- 
естетичної та природоохоронної роботи; формування в молоді 
соціально- громадського досвіду на прикладах історичного ми-
нулого України; розширення і поглиблення загальноосвітньої 
та професійної підготовки засобами позакласної, позашкільної 
роботи; надання допомоги педагогічному колективові навчаль-
ного закладу щодо упровадження активних форм роботи з мо-
лоддю; залучення молоді до формування, збереження та раці-
онального використання музейного фонду України; вивчення, 
охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного 
краю; проведення культурно- освітньої роботи серед молоді [3].

Музейна педагогіка —  інноваційний компонент розвитку 
школи. Музей —  це місце, де розвага поєднується з пізнанням, 
місце, яке допомагає по-новому оцінювати набуту інформацію. 
Музей розвиває здібності учнів здобувати інформацію з пер-
шоджерела; формує поняття через спостереження і спілкуван-
ня з предметами матеріального світу; сприяє процесу пізнання, 
що йде через емоційну сферу особистості учня.

У «Педагогічному словнику» С. Гончаренка дане визначен-
ня терміну «музей». «Це науково- дослідні і науково- освітні за-
клади, які збирають, вивчають, зберігають і популяризують 
пам’ятки природничої історії, матеріальної і духовної культу-
ри —  першоджерела знань про розвиток природи й людського 
суспільства» [1, с. 217]. В словнику сформульовано визначення 
поняття «шкільний музей», що характеризується як «зібрання 
оригінальних пам’яток —  джерел з історії, природи і суспіль-
ства, які збираються та експонуються згідно з навчальними 
і виховними завданнями школи» [1, с. 218].

Музейна педагогіка —  це галузь педагогічної науки, яка побу-
дована на основі науково- практичної діяльності й орієнтована 
на трансформацію культурно- освітнього досвіду в умовах музейного 
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середовища. Шкільний музей —  ефективний засіб духовного, мораль-
ного, патріотичного і громадянського виховання учнів. Шкільний 
музей може і повинен з’єднати розірвані зв’язки між поколіннями 
та епохами. Напрямки діяльності: пошуковий; експозиційний; екс-
курсійний; культурно- масовий. Основні функції шкільного музею: 
виховна, освітня, розвиваюча. А основними принципами музейних 
уроків є інтерактивність, комплексність, інтегративність.

Проведення уроків у музеї потребує особливої підготовки як 
учителя, так і учнів.

Головними вимогами до проведення уроків у музеї є наступні:
а) кожне відвідування музею —  це урок, який повинен мати 

конкретну мету і завдання;
б) вчитель та учні мають усвідомлювати, що відвідування му-

зею —  це серйозна робота, до якої треба готуватися;
в) попередня підготовка учнів до відвідування музею в процесі 

навчання;
г) врахування вікових та психологічних особливостей учнів;
д) врахування рівня розвитку інтелектуальних здібностей уч-

нів та рівня набутих знань;
є) підсумком відвідування музею має бути творчість учнів піс-

ля його відвідання (моделі, малюнки, твори).
Учитель через використання можливостей музеїв створює 

умови пізнавальної діяльності учнів, організовує ознайомлен-
ня учнів з явищами зі світу культури, сприяє розвитку творчих 
здібностей та формуванню культурних потреб, активізує осо-
бисту творчість учнів.

Реалізуючи можливості музейної педагогіки, учитель створює 
умови для виховання почуття патріотизму, гордості за традиції 
свого народу, для знайомства зі своєю Малою Батьківщиною.
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Одним з провідних напрямків оновлення освіти в Україні є по-
шук організаційних форм розвитку природничо- наукової 

освіти як одного зі способів реалізації практичного спрямування 
«шкільних» наукових знань. В початковій школі, у відповідності 
до Концепції Нової української школи [1] розроблено принци-
пово новий інтегрований курс природничо- наукового напрям-
ку —  «Я дослідую світ» (ЯДС). Це інтегрований курс, що містить як 
природничо- науковий, так і соціально- громадянський складники, 
і дає змогу широко впроваджувати елементи природничої, інженер-
ної, технологічної освіти, поєднуючи їх з актуальним теоретичним 
наповненнями, дотичним до повсякденного життя учнів. І хоча 
його змістове наповнення дещо відрізняється від надзвичайно по-
ширеного й маркетингово- привабливого акроніму STEM (від англ. 
science —  природничі науки, technology —  технології, engineering —  
інженерія та mathematics —  математика), у тих школах, де викла-
дання ЯДС проводиться в окремому кабінеті, його зазвичай нази-
вають «Кабінет STEM» або «STEM-лабораторія». Автор брав участь 
у створенні та використанні для проведення уроків за курсом ЯДС 
в Ukrainian Global School (м. Київ, вул. Лобановського, 6-Б, рис. 1).

Інтеграція природничо- наукових та інженерно- технологічних 
дисциплін у початковій школі спирається на досвід викори-
стання в процесі опанування учнями ключових компетентно-
стей найрізноманітніших засобів навчання —  від традиційних 
матеріалів і прийомів до сучасних іграшок (добре знані «Шість 
цеглинок» LEGO DUPLO [2]), конструкторів і моделей, засобів до-
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повненої реальності тощо. Тому відповідні заняття мають про-
водити в спеціально обладнаних кабінетах, які передбачають 
високий рівень діяльності учнів на кожному занятті.

Рис. 1. Урок у STEM-лабораторії в Ukrainian Global School

Рис. 2. Столи в конфігурації для групової роботи
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Але, створюючи такий кабінет, варто пам’ятати, що меха-
нічне перенесення обладнання з основної школи до початкової 
є цілком недоречними (наприклад, мікроскопи —  майже не по-
трібні, хоч і є свого роду «символом» науки в цілому). Навпаки: 
у початковій школі (часто із залученням досвіду хоумскулерів 
і анскулерів, які зовсім не мають доступу до традиційного об-
ладнання шкільних кабінетів) напрацьовано вагомий масив 
досліджень і проектів, що базуються на найпростіших матеріа-
лах і обладнанні, але дають змогу ілюструвати та досліджувати 
доволі складні процеси та явища.

Варто зазначити, що ідеологія Нової української школи сут-
тєво вплинула на набір меблів у кабінетах, настільки, що навіть 
є мем: «НУШ —  це про столи». Втім індивідуальні столи з горизон-
тальною робочою поверхнею (особливо зручно, якщо трикутні 
у вигляді рівнобічного прямокутного трикутника, див. рис. 2): 
вигідно відрізняються від класичних тим, що з них можна утво-
рювати різні конфігурації та виокремлювати різні зони, у яких 
проводяться певні види робіт (модель зміни станцій/локацій).

Серед незвичного обладнання, яке може бути в найрізно-
манітніший спосіб використано на уроках, є так звана пер-
фопанель, або пегбоард (pegboard). Завдяки великій кількості 
дірочок і паличок, які підігнані для того, щоб вставляти їх у ді-
рочки, є можливість створювати на ній графічні, математичні, 
механічні моделі та досліджувати їх (див. рис. 3).

Рис. 3. Перфопанель з механічною моделлю
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Хоча досвід впровадження ще буде узагальнено в майбут-
ньому, сумнівів у ефективності Нової української школи у всіх, 
до неї причетних, майже немає. І суттєвий внесок у цей процес 
можуть внести шкільні природничо- наукові та інженерно- 
технологічні кабінети в початковій школі, які одночасно є на-
вчальними кабінетами та інтерактивними міні-музеями ці-
кавої науки.
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Шкільний вік кожної людини —  це початок усвідомле-
ного сприйняття світу, коли закладаються критерії 

добра і зла, порядності й брехливості, сміливості й боягузтва, 
любові до рідного краю і Батьківщини, почуття толерантності 
та поваги до інших, здатності співпереживати, розуміти та ви-
являти терпимість до різних позицій, думок, почуттів. Цей вік 
є одним з основних етапів виховання в особистості любові до 
Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обов’язку 
на основі національних і загальнолюдських цінностей, утвер-
дження якостей громадянина- патріота для збагачення і при-
множення культурного і творчого потенціалу нашого народу.

По-перше, найстрашнішим наслідком історичного безпам’ят-
ства народу є втрата цінностей. Колишні цінності розвінчано 
й знижено до нуля, а сьогоднішні замінники піднесено до роз-
мірів мильної бульбашки. Люди 
вже байдуже посміхаються над 
першими й другими. А байду-
жість —  це погашений вогонь 
душі. Він не освітлює, тому тем-
рява шириться й захоплює ниву 
життя.[1, с. 39]. Щоб не втратити 
своєї суті, ваги, поваги й самопо-
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ваги, ми, дорослі й діти, повинні зберегти історичну пам’ять. 
Ось чому при формуванні інформаційного освітнього простору 
дитини педагоги нашої гімназії, спираючись на нормативно- 
правову базу та реалії, що склалися у сучасному суспільстві 
дійшли висновку —  залучати учнів до культурно- історичної 
спадщини з використанням потенціалу музейної педагогіки.

По-друге, нинішній медіапростір породжує нову реальність, 
нові форми життєдіяльності людини, новий досвід спілкування 
і співіснування. [2, с. 4]. Сьогодні молодь віддає перевагу сучас-
ним джерелам інформації (Інтернет, мультимедійні видання, 
віртуальні виставки) і з нашої точки зору, музейна педагогіка 
є саме тим міждисциплінарним науковим напрямом, який 
допоможе залучити потенціал історико- культурних надбань 
людства та сучасні засоби ІКТ до системи освіти.

Значення і корисність музейної педагогіки для педагогів 
нашої гімназії є очевидною.

Впровадження музейної педагогіки  
в навчально- виховний процес Харківської гімназії № 172

Мета музейної педагогіки —  сприяння розвитку творчих 
здібностей учнів. Творча особистість —  це та цілісна людська 
індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчі 
мотивації та вміння, що забезпечують їй здатність породжува-
ти якісно нові матеріали, технології та духовні цінності.

Музейна педагогіка визначає модель становлення твор-
чої особистості як піраміду, в основі якої —  гуманна людина 
з усією сукупністю творчих здібностей та мотивів. Вершина 
піраміди —  «дослідник- філософ», а «дослідник- громадянин», 
«дослідник- винахідник», «дослідник- експериментатор», 
«дослідник- теоретик» —  проміжні щаблі зростання. Саме ці 
якості найбільше розвиваються в учнів під час музейних за-
нять та пошукової роботи. Громадянське мислення формуєть-
ся, коли учень досліджує проблеми, пов’язані з історією міста, 
країни, світу. Народжується національна свідомість, що сприяє 
неупередженому ставленню до інших культур, розумінню ролі 
і місця національного у світовій загальнолюдській цивілізації. 
Пошукова робота —  це альтернатива бездуховності. [3, с. 11]
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Результатом плідної співп-
раці педагогів, учнів та батьків 
є створення шкільних музеїв 
на базі нашої гімназії:

• Музей Слобожанщини.
• Музей Бойової слави.
• Музей розвитку лічби 

та обчислювальної техні-
ки.

Планується:
1. Музей здорового образу 

життя «Джерело».
2. Музей «Чарівний світ каз-

ки».
Задачі, які вирішує педаго-

гічний колектив гімназії № 172 
завдяки шкільній музейній педагогіці та сучасним засобам ІКТ:

1. Формування ціннісного ставлення до культурної спадщи-
ни та прищеплення смаку до спілкування з музейними цінно-
стями.

2. Розвиток здатності сприймати музейну інформацію ре-
альну та віртуальну, розуміти мову музейної експозиції.

3. Виховання емоцій, розвиток уяви і фантазії, творчої ак-
тивності.

4. Використання сучасних засобів ІКТ для створення в музеї 
умов, за яких робота з учнями протікала б найбільш ефективно.

5. Використання та популяризація нових технологій музей-
ної освіти у формі окремих проектів, на різних майданчиках, 
із залученням різних партнерів.

Для ефективного вирішення завдань та реалізації мети шкіль-
ної музейної педагогіки було визначено наступні напрями ро-
боти: інформування, навчання, розвиток творчих здібностей, 
спілкування та відпочинок.

1. Інформування. Первинне отримання відомостей про му-
зей, склад та зміст його колекцій або про окремі музейні пред-
мети. Інформування здійснюється за допомогою, як традицій-
них форм, так і з використанням ІКТ.

Модель становлення творчої 
особистості
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Музей Бойової слави Музей розвитку лічби  
та обчислювальної техніки

2. Навчання. Включає передачу і засвоєння знань, а також 
придбання умінь і навичок у процесі музейної комунікації. 
Навчання в музеї передбачає отримання додаткових або аль-
тернативних знань.

На уроці з історії На уроці з інформатики

3. Розвиток творчості. У музеї є особливі умови для стимулю-
вання творчого процесу. Найбільш дієві з них —  можливість 
«входження» в систему кращих зразків, традицій, прикладів 
культури минулого. Цей напрямок реалізується у формі твор-
чої лабораторії, фестивалю, вікторини, історичної гри та ін..

4. Спілкування —  це встановлення взаємних ділових або 
дружніх контактів на основі спільних інтересів, пов’язаних 
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з тематикою музею, змістом його колекцій. Спілкування орга-
нізовується у формі зустрічі, літературних вечорів, вечорниць, 
або в якійсь нетрадиційній формі.

5. Відпочинок — це організація вільного часу відповідно до 
бажань і очікувань дітей, задоволення потреби у відпочинку в 
музейному середовищі. Більша частина цих форм дозвілля роз-
рахована на різновікову аудиторію (ярмарок, карнавал, День 
відкритих дверей, музейне свято, концерт, КВН, тощо.) Існують 
і спеціально розроблені форми відпочинку і розваги для пев-
них категорій учнів (для молодших школярів — ігрова кімната, 
лялькові спектаклі, Різдво в музеї; для учнів старших класів — 
кінозал, чаювання, тощо.) 

Спираючись на досвід робо-
ти педагогічного колективу ХГ 
№ 172 в напрямку музейної пе-
дагогіки, ми можемо стверджу-
вати, що музейна педагогіка має 
значну педагогічну цінність та 
володіє серйозним культурним 
потенціалом, вона забезпечує 
можливість пробудити в дітей 
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інтерес до науково-дослідницькою діяльності, об’єднати педаго-
гів, дітей та батьків захопливою справою збирання експонатів, 
підготовкою тематичних експозицій, екскурсій, свят, сформувати 
у учнів такі риси: допитливість, цілеспрямованість, наполегли-
вість, безмежне терпіння під час обмірковування будь-яких пи-
тань, ініціативність, оригінальність, вміння уникати шаблонів, 
внутрішня свобода, вимогливість, прагнення не задовольнятися 
приблизними відомостями, вміння уточнювати та добиратися 
до суті, враховувати думку фахівців, розвивати критичність 
мислення, організованість при роботі з інформацією, вміння її 
систематизувати, дисциплінованість, відповідальність.
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У сучасному освітньому просторі України значну увагу 
приділяють новим формам і методам організації навчан-

ня у школі. Зокрема, до проведення уроків дедалі частіше залу-
чають культурно-історичні центри, виставкові зали та музеїв.  
З огляду на це актуальним є звернення до музейної педагогіки — 
порівняно молодої галузі педагогічної науки, предметом дослі-
дження якої є культурно-освітня діяльність в умовах музею [3]. 
Вона вивчає музейну аудиторію, розробляє та випробовує нові 
методики і програми роботи з різними категоріями відвідувачів.

Тема дослідження є актуальною, оскільки нині в Україні 
оновлюється зміст діяльності музеїв при навчальних закладах, 
триває пошук місця і ролі музейно-педагогічних засобів у су-
часному навчально-виховному процесі. Метою даної роботи є 
пошук ефективних форм організації навчання географії в умо-
вах музейного простору. 

Актуальні проблеми розвитку музейної педагогіки вивчали 
дослідники Бєлофастова Т., Вансалова Є., Гайда Л., Караманов О., 
Ключко Ю.  Коссова І. , Левітас Ф., Масал Л., Столяров Б., Юхне-
вич М. та ін. Теорія і методи діяльності музеїв при навчальних 
закладах стали предметом дослідження учених: Ганнусенко Н., 
Елькіна Г., Медведєвої І., Огризко З., Омельченко Ю., Соломоно-
вої Т., Туманова В. та ін. 

У працях Виготського Л., Давидова Д., Занкова Л. аналізу-
ються педагогічні принципи, що використовуються в діяльно-
сті шкільних музеїв. 

В Україні діяльність шкільних музеїв, які перебувають у 
сфері управління Міністерства освіти і науки України, регу-
лює «Положення про музеї при навчальних закладах» від 22 
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жовтня 2014 року [4]. У документі зазначено, що «діяльність 
шкільних музеїв співзвучна із завданнями, що містяться в 
державних програмах», а одним із завдань шкільного музею є 
«залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження 
та раціонального використання Музейного фонду України». 
Встановлено, що за своїм профілем вони можуть бути істо-
ричними, меморіальними, краєзнавчими, художніми, при-
родничо-історичними, технічними. Вони можуть бути комп-
лексними, тобто вести роботу в різних напрямах, і вузького 
профілю (наприклад, археологічний або імені відомої персо-
налії). Прикладом шкільного меморіального музею в Україні 
може бути музей відомого геоморфолога, академіка Володими-
ра Бондарчука в с. Дениші Житомирської області. Шкільний 
музей за умов успішної організації його роботи може бути ди-
намічним, інтерактивним освітнім простором, маючи вагомі 
переваги над музеями за межами школи. З поміж них варто 
виокремити такі: існування постійної аудиторії, можливість 
використання колекції музею для організації та здійснення 
навчально-виховних заходів, участь школярів у збереженні 
музейних колекцій, можливість перевірити себе в майбутній 
професії, комфортна атмосфера для діалогу учителя з учнем, 
відвідувача з музейним експонатом, особисті норми соціаль-
ної поведінки тощо [1]. Частіше шкільні музеї розглядають-
ся як одна з форм позакласної освіти. Не менш важливим є 
знайомство учнів з життям місцевих видатних особистостей, 
культурними пам’ятками, традиціями безпосередньо під час 
уроку, що сприятиме формуванню в них громадсько-патрі-
отичних рис, виконуватиме роль засобу підвищення рівня 
інтелекту, сприятиме розвитку інтересів та здібностей шко-
лярів. Саме таку роль виконують експонати про життєвий 
шлях і наукову спадщину етнографа, засновника вітчизняної 
економгеографії Павла Чубинського в музеї дизайн-ліцею м. 
Борисполя Київської обл. де народився і творив учений. Таку 
ж місію має й експозиція музею академіка, геоморфолога Во-
лодимира Бондарчука в Денишівській школі Житомирської 
обл., де він навчався. Геологічна колекція, що є частиною на-
укової спадщини, плідно використовується безпосередньо на 
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уроках географії. Якщо ж учні не тільки пасивно споглядають 
продукт музейної діяльності, але й залучаються до створення 
музею, його змістового і матеріального наповнення, активного 
функціонування — це сприяє творчій самореалізації школярів. 
Саме у творчому поєднанні принципів музейної педагогіки з 
дослідницькою роботою, проектним навчанням на уроках ге-
ографії вбачаємо (і маємо на меті експериментально переві-
рити як гіпотезу дисертаційного дослідження) потенціал для 
активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі реалізації 
ідеї створення шкільного краєзнавчого чи меморіального му-
зею в м. Липовець Вінницької обл., що є малою батьківщиною 
відомого українського вченого, співзасновника Академії наук 
України Павла Тутковського. Проект передбачає залучати місце-
вих учнів, вчителів, краєзнавців до пошукової (дослідницької) 
діяльності для збереження історичної пам’яті, відновлення й 
збагачення культурної спадщини М. Липовця та популяриза-
ції наукової спадщини вченого-Особистості, географа, геоло-
га, видатного громадського діяча. Подібне експерименталь-
не дослідження доцільно й можливо започаткувати в с. Біла 
Хмельницької обл. у загальноосвітній школі ім. Каленика Ге-
ренчука, у загальноосвітній школі с. Суботці Кропивницької 
обл. на батьківщині Олександра Маринича тощо. 

Проведення уроків географії  в музеї  дає можливість учням 
глибше вивчати й досліджувати об’єкти, пов’язані з життєвим і 
творчим шляхом дослідників-географів і навіть уявити себе учас-
никами різноманітних подій, що з ними пов’язані. Такі уроки 
сприяють розширенню  й поглибленню в учнів природничо- та 
економіко-географічних знань, мистецьких, філософських та еко-
логічних поглядів. Виконуючи просвітницьку функцію, кожен 
музейний урок географії  покликаний формувати в молодого по-
коління дбайливе ставлення до культурних надбань  свого міста, 
пам’яток природи та архітектури [5]. Практично всі краєзнавчі 
музеї України за змістом можуть бути освітнім простором для ви-
вчення географії. У них експонатами є у т. ч. наукова спадщина 
вчених-географів: наприклад у Луцьку, Житомирі  — Тутковського 
П, у Тернополі — Рудницького С. Мають змістове наповнення для 
вивчення географії й спеціалізовані музеї: природничий, геологіч-
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ний, музей води, музеї мандрівників, зокрема музей Георгія Сєдо-
ва в с. Сєдово Новоазовського р-ну Донецької обл., кімната-музей 
Юрія Лисянського в Ніжинському педуніверситеті, аматорські 
музеї Миколи Миклухо-Маклая в м. Батурині, в с. Калитянське 
Чернігівської обл. та у м. Малині Житомирської обл. 

Учитель, проводячи урок географії в музеї, може спланувати 
як екскурсії, лекції, так і підготовку учнів до захисту рефератів і 
творчих робіт, пошукових досліджень, конкурсів, вікторин тощо. 
Новим підходом у цьому напрямі є застосування інтерактивних 
методик. Особливо ефективні в музейній педагогіці ігрові тех-
нології навчання. Наприклад, пошуково-дослідницька з вико-
ристанням маршрутних листів квесту. З успіхом застосували 
квест власної конструкції з учнями 8 класу Глевахівської школи 
в межах геологічного музею Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка [2], у якому тривалий час працював 
Тутковський П. Завдання для учнів відігравали роль путівника, 
що надавало можливість підтримувати увагу та інтерес учнів до 
даного виду діяльності: розглянути і дати опис експоната, знайти 
експонат за описом, порівняти експонати за певними ознаками, 
зробити малюнок і зіставити його з оригіналом, висловити свою 
думку, написати, що особливо сподобалося і що не зацікавило 
[6]. Завдання такого формату вчать «витягати» знання з пер-
шоджерел, орієнтуватися в музейному середовищі. Учні стають 
активними учасниками  такого уроку географії.

Висновок. Завдяки особисто орієнтованому, діяльнісному під-
ходам знайомство з науковими надбаннями, творчим, життєвим 
шляхом дослідників, дозволяє гуманітаризувати навчально-ви-
ховний процес. Пізнання людей -творців науки, часу, довкілля 
у якому вони творили, подій, що їх супроводжували. чинників і 
методів набування знань залученням музейної педагогіки спри-
ятиме усвідомленню сучасними учнями, що запит у Google був 
би неможливим без надбання досвіду багатьох поколінь, у т.ч 
через наукову діяльність. Застосування наукової спадщини як 
елемента змісту музейної педагогіки для вивчення географії 
сприяє розвиткові інтелектуальних здібностей  учнів, інтересу 
до дослідницької діяльності, підвищенню якості освіти, пози-
тивному емоційному настрою.
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СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА»

Олександр Міхно,
кандидат педагогічних наук, директор, 
Педагогічний музей України,  
м. Київ, 
е-mail: amihno@ukr.net 

У сучасній музеєзнавчій літературі, у доповідях, повідом-
леннях і дискусіях на музейних конференціях, семіна-

рах, круглих столах, а також загалом в українському інформа-
ційному просторі усталено використовується термін «музейна 
педагогіка». Однак на сьогодні в Україні відсутні теоретико-ме-
тодологічні узагальнюючі праці з музейної педагогіки, чітко 
не визначене предметне поле та понятійний апарат. Зазна-
чена проблема порушується у працях сучасних українських 
науковців Л. Гайди, О. Дудар, О. Караманова, Ю. Ключко, Ф. Ря-
бчикової, І. Удовиченко, Н. Філіпчук, Д. Щербак та ін., однак 
кожен з авторів трактує термін по-своєму, вкладаючи в нього 
власне бачення і спираючись на власний досвід музейно-педа-
гогічної діяльності. Наразі в Україні немає енциклопедичного 
визначення терміну «музейна педагогіка». Пропонуємо наше 
визначення, яке увійде до другого, доповненого відповідно до 
сучасних реалій розвитку освіти, видання «Енциклопедії осві-
ти» — довідково-аналітичної праці, підготовленої колективом 
учених НАПН України. 

Музейна педагогіка (далі — м. п.) — напрям музейної ді-
яльності і наукова дисципліна. Термін виник у першій трети-
ні ХХ ст. в Німеччині на позначення особливого напряму му-
зейної діяльності. Вперше в такому контексті термін «музейна 
педагогіка» вживається у 1931 р. в книзі «Музей-Освіта-Школа» 
нім. педагога Г. Фрейденталя (1894–1975). Передумовами виник-
нення м. п. був вплив реформаторської педагогіки та визнання 
музею як освітньої інституції. Ідею про освітнє призначення му-
зею першим сформулював нім. педагог А. Ліхтварк (1852–1914), 



І Всеукраїнська науково-практична конференція

75

запропонувавши принципово новий підхід до відвідувача музею 
як до учасника діалогу. Фундаментом м. п. є музейно-педаго-
гічна концепція нім. педагога Г. Кершенштайнера (1854–1932), в 
якій основою музейної комунікації визнано музейну експозицію, 
побудовану за педагогічним принципом: відповідність логіці 
базової науки, рівню сприйняття відвідувача і меті навчання. 
Оформлення м.п. в особливу наукову дисципліну відбулося в Ні-
меччині у 1970-х рр. Об’єкт м. п. — культурно-освітні аспекти 
музейної комунікації, предмет — методи, форми і особливості 
педагогічного впливу музею на різні категорії відвідувачів (не-
залежно від віку, рівня освіти та інших соціальних факторів), 
щоб їхня взаємодія з культурною спадщиною була найбільш 
ефективною. Це передбачає активізацію сприйняття, розвиток 
креативності (тобто здатності до творчості) і стосується 
усіх сфер музейної діяльності. У змісті м. п. виділяється кілька 
аспектів: практична культурно-освітня діяльність музею, ре-
алізація різних освітніх завдань, пов’язаних з обслуговуванням 
відвідувачів (виставкові проекти, інформаційне забезпечення, 
екскурсії, творчі майстерні тощо); вдосконалення методоло-
гії та методики реалізації освітньої функції музею щодо різних 
категорій відвідувачів; наукові дослідження принципів комуні-
кативної політики музеїв.

В Україні м. п. з’являється у 1920-х і розвивається, зважаючи 
на виклики часу та систему цінностей гуманітарного поля дер-
жави. На сьогодні в Україні відсутні теоретико-методологічні 
узагальнюючі праці з м. п., чітко не визначене предметне поле 
та понятійний апарат; спостерігається розрив між наявними 
теоретико-методологічними працями та практикою впрова-
дження форм і методів м. п. Водночас українськими музейни-
ками й педагогами напрацьовано значний досвід, який наразі не 
систематизовано й не узагальнено. Як навчальна дисципліна 
«Музейна педагогіка» викладається при підготовці фахівців з 
музеєзнавства та культурології у кількох закладах вищої осві-
ти, проте спільної навчальної програми, посібників чи електро-
нних засобів навчання немає.

За відсутності наукових установ, які б здійснювали моні-
торинг та ґрунтовно розробляли український музеєзнавчий 
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контент, цими питаннями займається строката фахова му-
зейно-педагогічна спільнота: лабораторія музейної педаго-
гіки Львівського нац. у-ту ім. І.Франка, Укр. центр розвитку 
музейної справи, фестиваль «Арсенал ідей» (Мистецький Арсе-
нал) та Всеукр. музейні фестивалі (Дніпровський істор. музей  
ім. Д. Яворницького), щорічна наук.-практ. конференція «Му-
зейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи» (Києво- 
Печерський Нац. істор.-культ. заповідник), освітні програми 
для дітей та молоді провідних музеїв України тощо.

Значну роль у розвитку м. п. відіграє Педагогічний музей 
України. На сайті музею з метою моніторингу та прогнозу-
вання розвитку м. п. в Україні створено електронний ресурс 
«Музейна педагогіка», де презентовано електронну бібліотеку; 
освітні програми укр. музеїв; матеріали музеєзнавчих конфе-
ренцій, семінарів; навч. програми для гуртків; досвід діяльності 
шкільних музеїв та матеріали музейних експедицій.

 Літ.: 1. Гайда Л. Розвиток музейної педагогіки в Україні / 
Позашкілля. — 2012. — №10; 2. Щербак Д. Становлення і розвиток 
музейної педагогіки в Україні / Освіта дорослих: теорія, досвід, 
перспективи. — 2009. — Вип. 1; 3. Гончаренко С. У. Український 
педагогічний енциклопедичний словник. — Рівне, 2011; 4. Кара-
манов О. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного 
середовища в Україні / Шлях освіти. — 2012. — № 2; 5. Електро-
нний ресурс «Музейна педагогіка» — режим доступу: http://pmu.
in.ua/category/museum_pedagogics/ 

Оскільки енциклопедичне визначення терміну не передба-
чає розлогого викладу, доповнимо його деякими міркуваннями 
щодо теоретиків музейної педагогіки в Німеччині і початкового 
етапу її розвитку в Україні. 

Одним із фундаторів музейної педагогіки справедливо вва-
жають Альфреда Ліхтварка — директора Гамбурзької картинної 
галереї, теоретика мистецтва і педагога. Його життя та діяль-
ність стали основою для об’єднання ідей виховання засобами 
мистецтва і музею як інструменту цього виховання. У очолю-
ваній ним галереї А. Ліхтварк за підтримки гамбурзьких учи-
телів з 1887  р. почав проводити славнозвісні «музейні діалоги» 
(для дорослих і школярів з 13–14 років). Кожна зустріч у музеї 
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проходила біля однієї картини: учасники сідали навколо неї 
і за допомогою запитань керівника детально розглядали твір 
мистецтва. Таким чином, А Ліхварк запропонував принципо-
во новий метод «діалогу з глядачем» і став основоположником 
музейно-педагогічної методики роботи.

Не менш важливою для становлення музейної педагогіки є 
творча спадщина німецького педагога Георга Кершенштайне-
ра, автора теорії громадянського виховання. Менш відомий він 
як музейний діяч, один із творців Німецького музею шедеврів 
природознавства та техніки Мюнхена і автор музейно-педаго-
гічної концепції. Г. Кершенштайнер підтримував ідею освітньо-
го призначення музеїв, але якщо А. Ліхтварк освітні завдання 
закликав вирішувати через зовнішні фактори (розвиток лек-
ційно-просвітницької роботи, розширення доступу, музейні 
екскурсії тощо), то Г. Кершенштайнер основою музейної кому-
нікації визнавав експозицію, побудовану за педагогічним прин-
ципом (див. вище). Окрім того, він значно розвинув принцип 
наочності, запропонувавши відвідувачам музею активну твор-
чу діяльність за допомогою інтерактивних експонатів, діючих 
моделей, а також науково-допоміжного матеріалу: таблиць, 
діаграм, схем, установок для кіно і діафільмів.

Найбільш повно конкретизував освітню функцію музеїв, ви-
сунуту А. Ліхтварком ще у 1880-х рр., німецький педагог Герберт 
Фрейденталь у книзі «Музей-Освіта-Школа» (1931), запропону-
вавши чітку музейно-педагогічну програму. Вперше в музейній 
практиці він розробив методику шкільних занять у музеї, яка 
передбачала етапи підготовки, проведення і закріплення знань. 
Головна увага переміщувалась на дитину: підготовка до відвіду-
вання музею, підбір експонатів, цікавих і доступних для певного 
віку, організація творчої діяльності на основі відвідування музею, 
зокрема використання спеціальних пошукових завдань для від-
відувача. У згаданій праці Г. Фрейденталь вперше запропонував 
термін «музейний педагог», розуміючи його як музейного фахівця 
з педагогічною освітою, здатного організувати процес навчання 
школярів у музеї. Відзначимо, що розвиток музейної педагогіки 
в Німечинні протягом 1890–1930-х років характеризувався тим, 
що теоретичні дослідження випереджували музейну практику. 
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В Україні музейна педагогіка з’являється у 1920-х роках, що 
головним чином було пов’язано із розвитком краєзнавства та 
застосуванням активних методів навчання у школі (дослідний 
метод і його різновиди — активно-трудовий, лабораторний 
та екскурсійний). Незважаючи на те, що сам термін «музей-
на педагогіка» у 1920-х роках в Україні не вживався, можемо 
стверджувати, що форми і методи музейної роботи, насампе-
ред, у музеях навчальних закладів, свідчать що за своєю суттю 
це була саме музейно-педагогічна діяльність. Серед персона-
лій того часу, які займалися розробленням і впровадженням 
новітніх методів музейної роботи, назвемо передовсім Федо-
ра Шміта (1877–1937). У своїх працях він активно розробляв 
проблему інтеграції мистецтва з освітою, питання музейної 
експозиції, обґрунтовував навчання в музейних установах 
і в 1920 р. створив у Харкові Музей художньої дитячої твор-
чості, де було зібрано близько 20 тис. малюнків. Найактив-
ніше у 1920-х роках розвивалось шкільне музейництво, що 
відображено в численних публікаціях у тогочасній фаховій 
педагогічній періодиці. Так, Михайло Биковець (1894–1937) у 
статті «Екскурсії та музеї в трудовій школі» («Радянська осві-
та», 1923, №1) порушив питання створення музею у трудовій 
школі, розглядаючи лабораторні заняття після екскурсій на 
природу як майстерню майбутнього шкільного музею, та по-
дав практичні поради для створення колекцій шкільного му-
зею, а Павло Сапухін (1893–1970), засновник одного з перших в 
Україні шкільних краєзнавчих музеїв (стаття «Наш шкільний 
музей» у журналі «Радянська освіта», 1929, №2), розробив алго-
ритм дій педагога-керівника шкільного краєзнавчого музею. 
Зазначимо, що, на відміну від Німеччини, початковий етап 
розвитку музейної педагогіки в Україні характеризується тим, 
що практика впровадження форм і методів музейно-педагогіч-
ної діяльності випереджувала теоретико-методологічну думку. 
Ця тенденція зберігається і тепер. Підсумовуючи, акцентуємо, 
що запропоноване вище визначення терміну музейна педа-
гогіка не є вичерпним. Розглядаємо його як заклик та стимул 
для подальшого розроблення терміну з метою розширення та 
конкретизації його змісту в українському вимірі.
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Посилення конкуренції в умовах зростаючої глобалізації 
висуває системі освіти щоразу серйозніші вимоги: 1) за-

безпечення безперервної підготовки, перепідготовки і підвищен-
ня кваліфікації кадрів; 2) рентабельне використання її у постій-
но змінюваних умовах ринкової економіки; 3) необхідність дати 
майбутньому працівнику широку освіту, включаючи знання у 
сфері підприємництва, щодо вирішення кризових ситуацій, ма-
невреності у виборі напряму розвитку виробництва, складання 
стратегічних планів і відповідного конструювання трудових ко-
лективів; 4) навчання кадрів навичкам сприйняття нових знань, 
що будуть потрібні для виконання конкретної роботи в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби [1]. Сучасні тенденції інформа-
тизації та комп’ютиризації, з одного боку, надають багато нових 
можливостей для модернізації освітнього процесу, а з іншого, часто 
сприяють надмірній його стандартизації. Часто виникає проблема 
коли під час вивчення економічних чи економіко-географічних 
курсів у закладах загальної середньої освіти використовуються 
дидактичні матеріали в більшій мірі репродуктивного (робота з 
підручником) чи механічного (задачі) характеру. 

Натомість, використовуючи ланцюговий ефект мережі Ін-
тернет, багато сучасних економічних об’єктів використати для 
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унаочнення та деталізації економічних процесів та явищ. Це 
можна зробити за рахунок використання їх як музейного плац-
дарму, в процесі опрацювання окремих тем та розділів. 

Багато сучасних підприємств, установ та закладів, особливо 
ті, що забезпечують реалізацію суспільно-важливих економіч-
них процесів, візуалізують свою діяльність, продукцію, послуги 
чи виробничі потужності — це часто демонструється за рахунок 
технології віртуального відвідування, тобто 3D-туру. 

Можна використати для ілюстрації виробничого потенціалу 
та різних форм підприємництва, що відображено за посилан-
нями в QR-кодами нижче

  
В процесі віртуальної екскурсії оглядачі зможуть більш грун-

товно оглянути різносторонні аспекти економіної діяльності 
обраних об’єктів, ознайомитись із особливостями функцону-
вання, зробити ціннісний аналіз діяльності.

Для більш грунтовного обробки отриманої інформації в процесі 
віртуальної екскурсії бажано сформулювати комплекс запитань і 
тез для обговорення, що забезпечать реалізацю і ціннісного аспекту.

Таким чином, музейний формат в розрізі використання су-
часних інформаційних технологій дозволяє розширити краєвиди 
люстративності економічних процесів, а з іншого боку формує 
взаємозв’язок із підприємствами, установами та закладами, 
що забезпечують економічну діяльність в масштабах окремої 
громади, регіону чи країни. З-погляду самих установ, закладів 
та різних підприємств, це дозволить висвітлити усі аспкти та 
вектори економічної діяльності.

Література
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Переоцінити роль екскурсій у процесі формування мо-
лодого покоління неможливо. Особливо важливими є 

навчальні тематичні екскурсії оскільки, на відміну від оглядо-
вих, вони мають значно більше пізнавальне, виховне й розви-
вальне навантаження.

Важливим є й той факт, що екскурсії до музею, на відміну від 
екскурсій у природу, не прив’язані до сезонних чи погодних осо-
бливостей і можуть бути проведеними в будь-який зручний час.

Насамперед у музеї сконцентровано тематичну інформацію. 
Студенти можуть не лише в стислий термін отримати всебічні 
знання про об’єкти вивчення, а й ознайомитись з їх натураль-
ним виглядом, історією розвитку, зоною поширення, умовами 
існування та дізнатись про їх природоохоронний статус. 

Не менш вагомим є виховний аспект природничих екс-
курсій до музею. Про значну культурно-просвітницьку роль 
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музеїв свідчить той факт, що існує цілий аспект педагогіки — 
«музейна педагогіка» та «музейна культура»[1, 2]. Насампе-
ред це культура поведінки, толерантність, уміння слухати та 
спілкуватись. 

Природничі екскурсії показують красу природи рідного краю, 
красу природи Землі в цілому, зосереджують увагу на вразли-
вості дикої природи й потребі її тотальної охорони, тим самим, 
розвиваючи в екскурсантів естетичний смак та патріотичні по-
чуття, виховують справжніх активних громадян суспільства.

Тематичні екскурсії до музеїв є незамінними формами нав-
чання в системі підготовки молодших спеціалістів, а, пізніше, 
і бакалаврів. 

З практики викладання природничих дисциплін в Універ-
ситетському коледжі та ВНЗ, ми можемо запропонувати такі 
тематичні природничі екскурсії.

Інтегрований курс «Біологія і екологія»: 
1. Тема «Біорізноманіття»:
• «Систематика — наука про різноманітність організмів» 

(Національний науково-природничий музей НАН Украї-
ни) — дає можливість зрозуміти суть поняття систематика, 
номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, 
популяція; ознайомитись із сучасними принципами нау-
кової систематики;

• «Визначення таксономічного положення виду в системі 
органічного світу» (Національний науково-природничий 
музей НАН України) — розвиває вміння давати характе-
ристику виду за видовими критеріями, пояснює важли-
вість систематики для сучасних біологічних досліджень;

• «Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції» (На-
ціональний науково-природничий музей НАН України) —
розкриває зв’язок біології та екології, показує цілісність 
еволюційного процесу, формує наукове світосприйняття;

2. Тема «Обмін речовин і перетворення енергії»:
• «Хліб — всьому голова» (Народний музей хліба, Націо-

нальний еколого-натуралістичний центр учнівської мо-
лоді Міністерства освіти і науки України) — дає розуміння 
цінності зернових культур, ознайомлює з традиціями та 



І Всеукраїнська науково-практична конференція

83

етнічними особливостями української кухні, виховує по-
вагу до праці, патріотизм;

• «Значення якості питної води для збереження здоров’я 
людини» (Музей води (Водно-інформаційний центр в Киє-
ві)) — розкриває критерії якості питної води інформує про 
водні ресурси України і світу, формує усвідомлення необ-
хідності їх збереження та раціонального використання;

3. Тема «Спадковість і мінливість»:
• «Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості» 

(Національний науково-природничий музей НАН України);
4. Тема «Репродукція та розвиток»:
• «Ембріогенез людини» (Ембріологічна колекція кафедри 

гістології та ембріології. Національний медичний універ-
ситет імені О. О. Богомольця) — дає можливість ознайоми-
ти з динамікою внутрішньоутробного розвитку, у процесі 
якого відбувається остаточне формування зовнішнього 
вигляду плода, завершення розвитку його функціональ-
них систем;

• «Вплив середовища на процеси росту та розвитку люди-
ни» (Колекція анатомічних препаратів Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця) — демон-
струє залежність розвитку людини від впливу чинників 
середовища;

5. У темі «Адаптації» низку екскурсій доцільно проводити на 
базі Національного науково-природничого музею НАН України:

• «Принцип єдності організмів та середовища мешкання»;
• «Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властиво-

сті адаптацій»;
• «Основні середовища існування та адаптації до них орга-

нізмів»;
• «Визначення ознак адаптованості різних організмів до 

середовища існування»;
6. Тема «Сталий розвиток та раціональне природокористу-

вання» (Музей ґрунтознавства і геології — НУБІП) — ознайом-
лює студентів із типами ґрунтів України, пояснює їх значення, 
формує розуміння необхідності рекультивації, раціонального 
природокористування та охорони ґрунтів.
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Курс «Основи медичних знань»: 
1. тема «Основи інфекційних хвороб та їх попередження» 

(Національний музей медицини України) — під час заняття 
студенти розширюють знання про методи боротьби з епідемі-
ями в Україні у 1920-ті роки, простежують історією формуван-
ня й організації медичних закладів та науково-дослідницьких 
інститутів. Ознайомлюються із життєвим шляхом та науковим 
доробком медиків-українців із світовим ім’ям: М. М. Амосова, 
В. О. Беца, І. І. Мечникова, О. О. Богомольця, Д. Н. Заболотного.

2. тема «Історія розвитку медицини в Україні» (Національ-
ний музей медицини України) — під час заняття студенти оз-
найомлюються з розвитком медицини в Україні, розглядають 
оригінальні інтер’єри з портретними фігурами відомих вчених і 
лікарів та діорами, присвячені визначним подіям в українській 
медицині.

Таким чином тематичні природничі екскурсії до музею да-
ють можливість сформувати наукове розуміння природи й су-
часних технологій, здатність застосовувати його в практичній 
діяльності, розумно та раціонально користуватися природни-
ми ресурсами в межах збалансованого розвитку, усвідомлення 
ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я люди-
ни, формують здатність і бажання дотримуватися здорового 
способу життя, дослідницькі компетентності студентів, дають 
усвідомлення причетності до національної та світової культу-
ри, глибоке розуміння власної національної ідентичності як 
підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття куль-
турного вираження інших.
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Шкільний музей покликаний поєднувати освітні функції 
школи і музею у самих різноманітних формах. Якщо 

музей (грецьк. µουσεῖον) — «храм Муз», богинь і покровительок 
поезії, мистецтв і наук, то школа теж невіддільна від музейної 
справи. Головне завдання такого поєднання — навчитися з ди-
тинства бачити унікальність оточуючого світу у всіх його про-
явах і «культурі соціальної пам’яті», зокрема, через вивчення, 
використання і збереження пам’яток природи і оригінальних 
речей культурної спадщини (культурно-історичних артефак-
тів) різних епох і життя поколінь, поважати, поціновувати і 
оберігати їх у майбутньому. 

Шкільний музей стає формою додаткової освіти [1]. Вже на 
шкільній лаві учень повинен цілеспрямовано залучатися до 
вивчення, пізнання і збереження навколишньої природи, до 
взаємодії у освітньому середовищі школи з об’єктами матеріаль-
ної, матеріально-технічної і духовної культури, національної і 
світової культурно-історичної спадщини − основами наукових 
знань і теорій про природу й суспільство, мову і літературу, 
мистецтво, створених попередніми поколіннями. 

Широкого розповсюдження в Україні шкільні музеї отримали 
у 80-х роках минулого століття, що сприяло розвитку шкільно-
го краєзнавства, активізації навчально-виховного процесу не 
лише посередництвом унаочнення, але і шляхом прилучення 
учнів до роботи в музеї [2, с.530].
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Разом з тим, навіть без офіційного створення окремого пов-
ноцінного шкільного музею, елементи музейної педагогіки 
можуть бути використані в освітньому середовищі школ із на-
вчально-виховною метою.

Це може бути вже сама будівля освітнього закладу — адже 
не рідко це архітектурна й культурно-історична пам’ятка із 
своєю історією побудови, відновлення і розбудови, тощо. Ре-
креація, або сам кабінет, може розміщувати в інтер’єрі худож-
ньо оформлену карту (панно) флори і фауни (із зображеннями 
розповсюджених і «червонокнижних» рослин і тварин) рід-
ного краю, фізіологічну карту з грунтами і водними ресурса-
ми, височинами і низинами, покладами корисних копалин, 
економічну географічну карту (території району чи громади) 
і тим утворювати неформальну «філію» краєзнавчого музею. 
На окремій карті можуть бути зображені культурно-історич-
ні пам’ятки, розташування пам’ятних місць. Як правило, про-
ектування і створення таких карт учнями під керівництвом 
педагога — результат спеціального пошукового дослідження 
у формі соціально-педагогічного проекту.

Навчальний кабінет серед іншого обладнання може збагачу-
ватися залученням тих чи інших експонатів чи навіть колекцій 
у ролі своєрідного міні-музею, що можуть бути використані у 
освітньому процесі. 

В умовах сучасної безперервної науково-технічної революції 
стає актуальним завданням збереження колекцій з історії тех-
ніки і технологій. Такою є технологія запису звуку (платівки, 
програвачі, плівкові і касетні магнітофони і т.д.), запису зобра-
ження (світлини і їх технологія виготовлення, традиційна і су-
часна фото- і кінотехніка і т.п.).

Література
1. Майко С.М. Шкільний музей як форма додаткової освіти. Педагогічний 

пошук. №2 (94). 2017. С.65–66.
2. Омельченко Ю.А. Музеї при навчальних закладах. Енциклопедія осві-

ти /Акад. Пед. Наук України; головний редактор В.Г.Кремень. Київ, 
Юрінком Інтер, 2008. С.529–530.



І Всеукраїнська науково-практична конференція

87

МУЗЕЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ  
ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ  

ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ

Юлія Павленко,
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової освіти,  
природничих і математичних дисциплін  

та методик їх викладання

Ірина Надоша,
студентка ІІ курсу ІІ освітнього рівня,  
психолого-педагогічного факультету,

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка, 

м. Полтава, 
e-mail: iuliia.pa77@gmail.com

Особливе значення для професійного зростання вчителя 
мають музеї педагогічного профілю, які зберігають, ви-

вчають та у особливій предметній формі презентують цінності і 
здобутки педагогіки як науки, освітньої галузі і найкращі зразки 
педагогічної діяльності. У самій сутності музеїв цього профілю 
закладено резерви для популяризації цінностей педагогічної 
професії та розв’язання конкретних завдань з підготовки май-
бутніх учителів до роботи в школі.

Вивчення музейно-педагогічної літератури (Т. Бєлофасто-
ва, Л. Гайда, О. Караманов, Г. Ломунова, О. Міхно, Б. Столяров, 
Л. Шляхтіна, С. Троянська, М. Юхневич) доводить, що в музеях 
педагогічного профілю закамульована здатність спричинювати 
позитивні зміни в освіті, зокрема й на рівні вищої педагогічної.

Видатний український вчений, теоретик і практик освітньої 
діяльності В. Сухомлинський писав, що для різнобічного вихо-
вання можна використати все, що оточує того, хто навчається 
[3, с. 548]. Тобто вчений наголошував на освітньому потенціа-
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лі предметно-просторового середовища, яким, у тому числі, є 
й музейне середовище.

М. Боритко слушно підкреслює, що в педагогічній практиці 
необхідно надавати великого значення посиленню виховного 
впливу середовища шляхом опосередкованого управління у 
вигляді «підбору» належних параметрів середовища або «під-
готовки» потрібного середовища, у якому педагогічна система 
поводить себе належним чином [1, с. 69].

Позитивною ознакою часу є те, що сучасні музеї постають 
не лише зберігачами минулого, а й відправною точкою нового 
бачення і мислення, активними чинниками творення майбут-
нього. Вони постають тим багатовимірним простором, який 
дає імпульс для творчості, інновацій і професійного розвитку.

На нашу думку, і це підтверджено спеціальними науковими 
дослідженнями (А. Бойко, Н. Карапузова, Ю. Павленко, Н. Пусе-
пліна), залучення студентів вищих педагогічних закладів осві-
ти до музейного середовища, передусім педагогічного профілю, 
вирішення творчих навчально-пізнавальних завдань на основі 
музейної експозиції не лише дозволить майбутнім учителям 
засвоїти конкретну методику роботи з музейними колекція-
ми (вона теж знайде застосування в педагогічній практиці), а 
й стане чинником формування фахових компетентностей та 
розвитку професійних здібностей.

Особливо цінним для професійного розвитку майбутніх учи-
телів є вплив музеїв педагогічного профілю. Характерними осо-
бливостями діяльності цих музеїв є органічний зв’язок із педаго-
гічними науками і діяльністю, чітке спрямування на вирішення 
освітніх завдань та орієнтація на конкретну аудиторію (тих, хто 
навчається і навчає). Виняткова педагогічна цінність й освітнє 
призначення колекцій, урахування педагогічних принципів у 
створенні експозиції; надання реальної можливості аудиторії 
взяти участь у музейній роботі (студенти, учителі, школярі за-
лучаються до активної пізнавальної, пошукової, практичної 
роботи на основі музейних колекцій).

В умовах музею задовольняються виключно важливі для 
майбутніх учителів соціальні й духовні потреби, освоюються 
цінності педагогічної культури, професійно-педагогічні ролі. 
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Музеї педагогічного профілю, які акумулюють здобутки педа-
гогічної культури та найкращі зразки практики в галузі освіти, 
здатні спонукати кожного студента вищого педагогічного на-
вчального закладу досягти високого рівня майстерності у своїй 
майбутній професії й стати компетентним фахівцем.

Безпосереднє «спілкування» із оригінальними музейними 
предметами й активна участь у різних видах діяльності, орга-
нізованих на базі музеїв педагогічного профілю, допомагають 
здійснити «візуалізацію середовищного виховання через зану-
рення учасників освітнього процесу у предметний світ культу-
ри» [4, с. 196]. спричинює більш глибоку особистісну професіо-
налізацію і створює умови для корекції професійного зростання. 

Ефективність музейно-педагогічного впливу, безумовно, 
буде набагато вищою за умови цілеспрямованого залучення 
студентів до активної діяльності в музейному середовищі, що є 
керованим процесом. Так, наприклад, кожен із педагогічно-ме-
моріальних музеїв України, які нині активно оновлюються, пе-
редусім за формами і методами взаємодії зі своєю аудиторією, 
є потужним засобом удосконалення роботи з представниками 
педагогічної інтелігенції (студентами, аспірантами та викла-
дачами педагогічних ЗВО, учителями ЗСО, вихователями до-
шкільних закладів). Як от, система роботи музею-лабораторії 
О. Захаренка сприяє підвищенню науково-теоретичного та 
організаційно-методичного рівня підготовки і перепідготовки 
вчителя, педагогізації батьків і всього населення [2].

На базі музею-лабораторії здійснюється: знайомство з екс-
позицією музею чи його розділами; тематичне та проблемне 
вивчення педагогічної спадщини відомого педагога-новатора; 
оволодіння й удосконалення професійно-практичними уміння-
ми і навичками; формування початкових стандартних і твор-
чих професійних умінь тощо. Відмітними є інноваційні форми 
роботи музею зі своєю аудиторією, зокрема: заняття-тренінги, 
семінари-практикуми, творчі і цільові семінари, відкриті уро-
ки і позакласні заходи, факультативи, індивідуальні та групові 
консультації тощо.

Отже, предметно-середовище музеїв педагогічного профілю 
можна розглядати як певний активний простір (освітнє середо-
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вище) навчання й виховання студентів вищих педагогічних на-
вчальних закладів і як досконалий засіб здійснення продуктив-
них змін у педагогічній освіті. Ці музеї спроможні пробудити в 
майбутніх учителів прагнення до самореалізації й саморозвитку 
в педагогічній життєтворчості, сформувати стійкі гуманістичні 
орієнтації, свідоме позитивне ставлення до суспільства, дітей, 
педагогічної діяльності й самого себе.
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У Концепції Нової української школи [4, с. 1] серед пер-
шочергових завдань функціонування сучасного закла-

ду загальної середньої освіти визначено формування учнів як 
громадян, патріотів України з активною життєвою позицією, 
які діють згідно з морально-етичними принципами та здатні 
приймати відповідні рішення. У зв’язку із цим зростає роль 
шкільних музеїв як форми організації роботи, спрямованої 
на розвиток самодостатньої творчої особистості з активною 
громадянською позицією. 

Музей — це соціокультурний інститут, що формувався 
у процесі довготривалого історичного суспільного розвитку, 
побудований за принципом діалогу культур [7, с. 47]. 

У діяльності будь-якого сучасного музею наявні й педа-
гогічні аспекти, що спричинило виникнення спеціальної 
наукової галузі — музейної педагогіки. За результатами уза-
гальнення поглядів сучасних музеєзнавців (Т. Бєлофастова, 
О. Вансалова, Л. Гайда, М. Гнедовський, Н. Ганнусенко, О. Ка-
раманов, Ю. Омельченко, О. Рокицька , О. Салата, Г. Скрип-
ник, Б. Столяров, М. Юхневич та ін.) можна зробити висновок, 
що предмет музейної педагогіки становлять зміст, методи, 
форми й особливості педагогічного впливу музею на різні 
категорії населення. 
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Тож актуальність досліджуваної проблеми зумовлена прин-
ципово новими підходами до організації музейної справи, розвит-
ку музейної педагогіки як нової освітньої технології, що сприяє 
становленню особистості, формуванню національно свідомого 
громадянина, патріота своєї Вітчизни. Вважаємо, що в цьому 
контексті значні потенційні можливості має музейна педагогіка, 
що сприяє формуванню особистості як патріота і громадянина. 

Загалом поняття «музейна педагогіка» трактується як «галузь 
науки, що вивчає історію, особливості культурної освітньої ді-
яльності музеїв, методи дії музеїв на різні категорії відвідувачів, 
взаємодію музеїв з освітніми установами» [1, с. 18]. Музейна пе-
дагогіка зумовлює новий етап у реалізації освітньо-виховного 
потенціалу музею та розглядається вітчизняними вченими [7, 
с. 84] як нова галузь педагогічної науки, яка має міждисциплі-
нарний характер, перебуваючи «на перехресті» музеєзнавства, 
соціальної педагогіки та педагогіки дозвілля. Музейна педагогі-
ка — це галузь педагогічної науки, сформована на основі науко-
во-практичної діяльності та спрямована на передавання культур-
но-освітнього досвіду в умовах музейного середовища [1, с. 18].

Сучасна музейна педагогіка в Україні розвивається на основі 
музейної комунікації, збагачення її змісту, упровадження но-
вих методик, спрямування на формування світогляду, творчих 
здібностей особистості засобами особливого впливу, виховання 
громадсько-патріотичної позиції учнівської молоді.

На думку Т. Бєлофастової [1, с. 20], до питань музейної педаго-
гіки належать такі: особливості здійснення освітньо-виховного 
процесу в музеї (принципи і закономірності); музейно-педаго-
гічні форми і методи діяльності; специфіка видів діяльності в 
музеї, керування нею (специфіка педагогічного впливу музей-
ної інформації на різні соціальні й демографічні групи ауди-
торії, що потребує диференційованого підходу до визначення 
мети, завдань, і змісту впливу на кожну з них); експозиційна 
діяльність (урахування педагогічних аспектів у розробленні 
експозиційного сценарію); прогнозування розвитку музеїв у 
реалізації ними педагогічних можливостей; моделювання но-
вих напрямів і способів залучення особистості до історико-куль-
турної спадщини.
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Музеєзнавець Б. Столяров [6, с. 24], досліджуючи питання 
музейної педагогіки, у розробленні моделі музейно-педагогіч-
ного процесу, визначенні його складників особливого значен-
ня надає методологічній основі музейно-педагогічного процесу 
(діалог з пам’яткою, музейним педагогом, міжособистісний діа-
лог з учнем), музейному середовищу (музейне приміщення, му-
зейний предмет, музейний педагог, навколо музейний простір, 
експозиція, експонат, глядач), формам музейно-педагогічного 
процесу (екскурсія, музейний урок, лекція) тощо.

Окремі підходи до вирішення означеної проблеми знайш-
ли відображення у працях українського дослідника з музейної 
справи О. Караманова [3, с. 9]. Науковець надає перевагу різним 
способам організації педагогічної взаємодії з відвідувачами та 
наголошує на необхідності забезпечення характерних чинни-
ків такої взаємодії, як невимушеності, психологічно комфорт-
ної атмосфери, здивування, зацікавленості та безпосередно-
сті. Музеєзнавець презентує модель американських музейних 
педагогів щодо занурення дитини у стихію історичних подій і 
пригод за допомогою рольової гри задля набуття дітьми знань 
і життєвого досвіду.

Музейна педагогіка в Україні на сучасному етапі перебуває 
на стадії становлення, а відтак, співпраця музеїв зі школами 
має поодинокий характер і базується на спробах і зусиллях пе-
дагогів за незначної (або за відсутністю) державної підтримки. 
Розглядаючи аспекти музейної педагогіки, дослідник Л. Гайда 
[2, с. 50] вказує на відсутність музеєзнавчих науково-коорди-
наційних і методичних установ в Україні, що негативно по-
значається на створенні й реалізації музейно-педагогічних 
програм. В основному процес їх активного впровадження 
відбувається за ініціативи педагогів-практиків. З огляду на це 
доцільним є створення на всеукраїнському та регіональному 
рівнях інформаційно-ресурсних та науково-методичних цен-
трів музейної педагогіки, які забезпечили б співпрацю і творчі 
контакти науковців, педагогів, психологів, методистів, коор-
динаторів діяльності музеїв у навчальних закладах на основі 
запровадження системи проблемно-тематичних семінарів і 
тренінгів [2, с. 51].
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У Київській області музей історії освіти Київщини на базі 
Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педаго-
гічних кадрів» є науково-методичним центром для науковців 
і вчителів-практиків, які задіяні в музейній педагогіці, осеред-
ком популяризації їхніх здобутків і досвіду.

Отже, мета музейної педагогіки полягає у створенні умов 
для розвитку особистості на основі включення її в різноманіт-
ну діяльність шкільного музею, а її завдання передбачають за-
лучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідної, 
художньо-естетичної та природоохоронної роботи; формування 
в дітей і молоді самосвідомості, уміння успішно адаптуватися 
в навколишньому світі, активної життєвої позиції, соціаль-
но-громадського досвіду; розширення й поглиблення загально-
освітньої і професійної підготовки молоді; надання можливості 
реалізуватися відповідно до своїх здібностей та інтересів, вияв-
ляти свою неповторну індивідуальність; виховання любові до 
рідного краю й людей, які забезпечують його розвиток [8, с. 103]. 

Виокремлюють такі напрями діяльності шкільного музею 
в контексті музейної педагогіки: пошуково-дослідницький, 
експозиційний (оформлювальний), екскурсійний, культур-
но-масові заходи та справи. Тому як ефективні форми роботи 
у впровадженні музейної педагогіки розглядаються масові 
(екскурсії, походи, експедиції, вечори, олімпіади, вікторини, 
зустрічі з учасниками й свідками історичних подій, краєзна-
вчі ігри, шкільні конференції, лекції, поїздки до музеїв інших 
міст), групові (гурток, товариство, видання путівників, альбо-
мів, журналів, буклетів, створення презентацій, цільових про-
ектів, відеофільмів, веб-порталів тощо) та індивідуальні (робота 
з документальними матеріалами архівів, підготовка доповідей, 
запис спогадів, спостереження за життям і побутом народу, що 
вивчається, написання наукових робіт, листування з воїнами, 
персональні виставки учнів). Як особливо ефективні в музейній 
педагогіці розглядаємо ігрові технології, технології колектив-
них творчих справ, технологію проблемного навчання [5, с. 45]. 

Важливою формою організації навчання в музейній педаго-
гіці вважаємо також музейну екскурсію — основну форму куль-
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турно-освітньої діяльності музею, засновану на колективному 
огляді музею під керуванням фахівця із заздалегідь заплано-
ваної теми за визначеним маршрутом. Особливістю музейної 
екскурсії є поєднання розповіді й демонстрації.

Загалом існує чимало методичних прийомів і форм навчан-
ня, під час яких використовуються матеріали шкільних музеїв, 
зокрема — заняття, що проводяться безпосередньо в музеї (екс-
курсія за змістом експозиції, урок і самостійна робота учнів у 
експозиції і фондах), навчальні заняття поза межами музею — 
у класі, навчальному кабінеті з демонструванням окремих му-
зейних колекцій, експонатів.

Розглянемо систему інтеграційних ефективних форм і ме-
тодів музейної педагогіки на прикладі музею історії освіти Ки-
ївщини. Провідними формами культурно- освітньої діяльності 
в музеї є екскурсії (оглядові та тематичні); вагоме значення 
в реалізації патріотичного виховання мають творчі зустрічі 
з учителями- ветеранами, заслуженими вчителями України, 
з учителями, представниками творчих педагогічних династій, 
учителями- письменниками та художниками.

Важливу роль у формуванні активного громадянина, па-
тріота мають масові заходи, присвячені пам’ятним датам в іс-
торії українського народу, зокрема: тематичні вечори, творчі 
зустрічі з видатними діячами та героями- краянами; також ор-
ганізовуються лекції, консультації, наукові читання, семінари, 
конференції, уроки- реквієми, майстер- класи, музейні уроки, 
круглі столи, години спілкування, диспути, дебати, презен-
тації книг, фестивалі- конкурси, історичні театралізовані дій-
ства, науково- практичні конференції та семінари, тематичні 
виставки та оновлені експозиції музею, літературні вечори, 
театральні вистави, кіносеанси, свята, історичні ігри, квести 
і турніри тощо.

Висновки. Отже, музейна педагогіка має стати обов’язковим 
складником освітнього процесу закладу загальної середньої 
освіти в умовах модернізації системи освіти галузі, входження 
України в європейський освітній простір, у формуванні сучас-
ного громадянина, освіченої й культурної особистості, націо-
нально свідомої, патріота своєї Вітчизни.
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В  сучасних умовах інтеграції знань усе більша увага різних 
закладів вищої освіти зосереджується на відкриття нових 

міждисциплінарних спеціалізацій освітньо- кваліфікаційного 
рівня «бакалавр». Це вимагає ретельної підготовки та розроб-
ки нової освітньої програми спеціалізації, цілісне бачення кон-
цепції викладання навчального матеріалу (реальних цілей, 
завдань та очікуваних результатів), визначення можливостей 
для досягнення низки компетенцій.

З 2017 р. на базі Педагогічного коледжу Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка ліцензовано, а у 2019/ 
2020 навчальному році проведено набір студентів на нову спеці-
алізацію «Музейні комунікації в освіті та культурі» (у межах спе-
ціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»). Підготовка 
студентів здійснюється у межах освітньо- кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» з урахуванням відповідного Стандарту вищої освіти 
[1] і передбачає підготовку студентів на базі Педагогічного коле-
джу із залученням фахівців з різних факультетів університету.
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Зазначена спеціалізація головно орієнтована на підготовку 
музейного педагога —  фахівця, який володіє належними умін-
нями і навичками для організації занять різного характеру, рів-
ня та спрямованості у просторі музею, проведення широкофор-
матних екскурсій, квестів, майстер- класів, розробки музейних 
маршрутів, едукаційних стежок, музейно- педагогічних програм 
та проектів, планування різних виставок для різновікової (пе-
редусім, дитячої) аудиторії.

Перевагами даної спеціалізації можна визначити:
• по-перше, її міждисциплінарний характер, який уможли-

влює широку інтеграцію наукових знань з музеєзнавства, 
культурології, історії, педагогіки, психології, філософії, 
мистецтва, соціології, сучасних інформаційних техноло-
гій тощо;

• по-друге, розгалужену базу практик (із можливістю нав-
чання за кордоном упродовж семестру), що загалом перед-
бачає як практично орієнтований характер навчання, так 
і можливості проходження музейно- ознайомчої, музейно- 
екскурсійної та музейно- педагогічної практики;

• по-третє, широкі перспективи для працевлаштування, зо-
крема, у межах таких професій, як молодший науковий 
співробітник музею, аніматор у сфері культури, медіатор, 
евент- менеджер, галерейний менеджер, методист, екскур-
совод тощо.

Отже, бакалаврська спеціалізація «Музейні комунікації 
в освіті та культурі», можливість її ліцензування та уведення 
в дію на базі Педагогічного коледжу університету являє собою 
приклад реальної інтеграції галузей освіти та культури для 
якісної підготовки фахівців, що відповідає сучасним європей-
ським практикам.
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Музейна педагогіка має бути чутливою до суспільних 
змін, концентруючись на двох основних питаннях: 

для кого організована робота та що має бути метою. ХХІ століт-
тя —  це кардинально відмінний від попередніх період в історії 
людства. В останні роки у світі спостерігається криза музею як 
соціальної інституції: в тій формі, яка виникла на запит епохи 
просвітництва, він не відповідає потребам сучасності. Музеї на-
магаються застосовувати нові форми комунікації, бути більш 
відкритими, але вже ж відчувають невідповідність часу. Про-
блема переформатування музеїв стала ще більш очевидною під 
час проведення 34-ої Генеральної асамблеї Міжнародної ради 
музеїв ICOM 1–7 вересня 2019 року. Понад 4000 учасників зі 128 
країн світу зібралися в Кіото. Музейна спільнота намагалася 
дати нове визначення музею, але прийняття остаточної дефі-
ніції відклали до червня 2020 року [3].

В результаті дискусії провідних музеологів світу було запро-
поноване таке формулювання поняття «музей»: «Музеї —  це полі-
фонічні інклюзивні простори для діалогу про минуле та майбут-
нє, які сприяють розвитку демократії. Визнаючи та вирішуючи 
конфлікти і виклики сьогодення, вони зберігають артефакти 
та зразки для суспільства, захищають різноманітні спогади для 
майбутніх поколінь та гарантують всім людям однакові права 
та рівний доступ до спадщини. Музеї не для прибутку. Вони 
діють прозоро та активно співпрацюють з різними громадами 
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та для них і збирають, зберігають, досліджують, роз’яснюють, 
організовують виставкову роботу, покращують розуміння сві-
ту, прагнучи сприяти людській гідності та встановленню со-
ціальної справедливості, глобальної рівності та планетарного 
добробуту» [3].

Хоча остаточне затвердження дефініції відкладено, в під-
сумкових документах асамблеї резолюція № 1 та резолюція 
№ 3 безпосередньо стосуються фахівців з музейної комунікації 
та мають бути враховані в подальшій роботі, під час підготовок 
програм та заходів.

Резолюція № 1 присвячена ролі музеїв в реалізації програ-
ми «Трансформація нашого світу». Програма була запропоно-
вана Організацією Об’єднаних Націй і розрахована на реаліза-
цію до 2030 року [7]. В резолюції № 1 сказано: «34-а Генеральна 
асамблея рекомендує ICOM, комітетам, спілкам, організаціям 
та секретаріату:

• визнати, що всі музеї мають відігравати роль у створенні 
сталого (sustainable) майбутнього завдяки музейним про-
грамам, діям у партнерстві;

• схвалити термінове скликання робочої групи з питань 
розвитку ІСОМ для переосмислення та переформатування 
цінностей, місій та стратегій музею;

• ознайомитись та всебічно допомагати в реалізації програ-
ми ООН «Трансформація нашого світу» до 2030 року, вико-
ристовувати її як базову програму для інкорпорації у влас-
ні внутрішні та зовнішні практики та освітні програми;

• розширювати можливості для музеїв, відвідувачів та гро-
мад через позитивний внесок у реалізацію програми «Тран-
сформація» до 2030 р.» [8].

В резолюції № 3 наголошується на концепції музею як куль-
турного хабу (з англ. hub —  центр певної дії, активності): «Кон-
цепція «культурних хабів» передбачає роль музеїв як центрів, 
в яких відбувається обмін інформацією, і які виходить за рамки 
часу: будь то століття, політичні епохи чи покоління… Концепція 
«Культурного хабу» означає також здатність музеїв переходити 
національні та геополітичні кордони» [8]. Концепція передбачає, 
що музеї можуть бути продуктивними в організації крос-куль-
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турної комунікації, а також здатні організовувати спільне поле 
для діалогу не лише для різних культур, а і наук —  гуманітар-
них та точних. «У відповідь на трансчасові, транснаціональ-
ні та трансдисциплінарні потреби нової ери 34-а Генеральна 
асамблея рекомендує ICOM заявити про свою прихильність до 
гнучких, інтегративних дискурсів шляхом впровадження кон-
цепції «Музеї як культурні хаби»» [8].

Матеріали асамблеї дають відповіді не на всі питання, але не 
залишають сумнівів стосовно того, що музей —  це інструмент 
для розвитку суспільства. Національні суспільства поступово 
стають єдиною загальнопланетарною єдністю. Паралельно 
з тенденцією до подолання кордонів спостерігається тенден-
ція до створення нового метанаративу. Руйнація метанарати-
вів в добу постмодерну поступається болісному і повільному 
процесу (незмога домовитися на асамблеї в Кіото підтвердила 
складність) конструювання загальнопланетарного дискурсу: 
трансчасовго, транснаціонального, трансдисциплінарного. 
На такому метанаративі могли б формуватися нові покоління, 
які фактично вже об’єднані сучасними медіа. Музей —  це соці-
альна інституція, яка може бути досить ефективною в складно-
му процесі формування глобального метанаративу.

Можна окреслити основні принципи музейної педагогіки, 
які відповідатимуть складній ситуації початку ХХІ століття.

1. Аксіологічний підхід з фокусом на загальнолюдських цін-
ностях, які сприяють розвитку демократії, перш за все —  цінно-
стях самовираження [2, с. 11] (духовних, вищих, вічних) [5, с. 13]. 
Місія музею в інформаційну добу доносити не лише достовірну 
інформацію, а розкривати цінність творчості (не лише худож-
ньої, а як конструктивного підходу до реальності).

2. Копметентнісний підхід до музейної комунікації, надан-
ня відвідувачу ролі суб’єкта комунікації, а через суб’єктність 
у сприйнятті —  набуття власного досвіду, на якому саме і ба-
зується здатність до реалізації цінностей самовираження [4, 
с. 111–114].

3. Холістичний підхід, який передбачає: розвиток контекст-
ного мислення [6, с. 134–138]; пошук точок перетину в різних 
культурах (на відміну від інтегративного способу взаємодії 
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між культурами); відкриті межі —  між культурами, сферами 
знань, навіть музеями. Холістичний підхід —  це спосіб кому-
нікації, побудований на онтології диференціального типу, де 
«різні чинники не редукуються до єдності, взаємодіють один 
з одним, змінюючись, виникаючи і зникаючи у цій взаємодії» 
[1, с. 76]. Тобто це діалог, а не пропаганда, це толерантність, а не 
тиск патерналізму.

Теперішня політична ситуація в державі ускладнює мож-
ливість для українських музеїв відповідати новим стандартам, 
але не унеможливлює.
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Модернізація вітчизняної освіти й посилення ролі музею 
в житті сучасного суспільства зумовили необхідність 

по-новому осмислити й оцінити величезну культурну спад-
щину, накопичену людством, сформувати потребу в спілку-
ванні з нею.

XXI століття визнають як століття становлення та розвитку 
музейної справи. Сьогодні важко уявити собі успішну, іннова-
ційну школу, заклад позашкільної освіти чи іншу соціальну ін-
ституцію без музейного компонента, а значить, і без грамотно-
го учня і компетентного фахівця- музеєзнавця, який добре знає 
специфіку музейної справи, особливості організації освітньої 
діяльності музею в сучасному соціокультурному просторі. Варто 
зазначити, що це завдання успішно вирішується в межах нової 
галузі педагогічного знання —  музейної педагогіки та основних 
її компонентів —  музеїв.
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Діяльність музеїв вивчають різні галузі наукових знань: 
історія, соціологія, культурологія, музеєзнавство, археологія, 
психологія тощо. Проблемам ролі музеїв у системі освітніх за-
кладів, типології музеїв, теоретичному осмисленню соціальної 
ролі музеїв присвячені праці Т. Бєлофастової, І. Довжук, О. Кара-
манова, Т. Лисенко, А. Лункова, І. Медведєвої, Т. Митрофанової, 
С. Михайличенко, С. Пивовар та інших.

Музейне середовище сприяє формуванню в молодої людини 
почуття причетності й поваги до минулого, викликає емоційно- 
оцінні судження й ціннісні ставлення. Це надзвичайно цін-
ні засоби навчання та виховання: унікальні експонати дають 
можливість безпосередньо доторкнутися до навчального змі-
сту, а емоційні враження після побаченого сприяють реаліза-
ції освітньо- виховних завдань. Процес формування духовно- 
моральних та культурно- етнічних цінностей розглядаємо 
в контексті нової музейно- педагогічної парадигми «культура уча-
сті». Сам термін «культура участі» («participatory culture») виник 
як антитеза «культури споживання» («consumer culture»)…» [3].

Відповідно до сталого уявлення про соціальний інститут, 
можна зробити припущення, що музей є саме тією інституці-
єю, яка реалізує соціокультурні функції, окреслені перед нею 
суспільством. Тому довготривалий і складний процес станов-
лення соціального інституту музею, як такого, можна розподі-
лити на такі етапи:

1 етап —  виникнення потреби у збереженні надбань людства;
2 етап —  існування спільної мети в суспільстві. Тобто виник-

нення музеїв відбувається тоді, коли співпадають цілі суспіль-
ства, спільноти громадян (колекціонерів, патріотів, громадських 
організацій, державних інституцій, об’єднаних територіальних 
громад, які намагаються зберегти культурно- історичну спадщи-
ну тощо) і окремих особистостей;

3 етап —  звернення до цінностей, норм та правил поведінки. 
З появою музею формується нове ціннісне ставлення до мину-
лого, яке зосереджується в предметах матеріальної та немате-
ріальної спадщини;

4 етап —  цінності й музейні правила поведінки закріплю-
ються як норми й правила моралі [1].
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Виокремлюючи з цього великого переліку музеєзнавство, 
наголошуємо, що представники цієї молодої науки вважають 
музейну педагогіку галуззю музеєзнавства, позаяк освітня функ-
ція музею є предметом музеєзнавчих досліджень та практич-
них розробок музейних працівників. Відтак, можна впевнено 
стверджувати, що інноваційна діяльність музею надає мож-
ливість учням із віддалених та важкодоступних шкіл гірських 
районів Прикарпаття:

Побачити невідомі зразки художньої культури, які не вхо-
дять у число тих, що часто використовуються в процесі жит-
тєдіяльності.

Ознайомитися з неординарними способами передачі наяв-
ної інформації, характерної для тієї чи іншої експозиції музею.

Мова експозиції —  це музейні експонати, комунікація та про-
цес взаємодії, який відбувається з ними на певних рівнях сприй-
няття: вербальна інформація (інформація про автора експонату 
та час його створення, історична довідка); своєрідне «розкодування 
інформації», яка представлена невербально (епоха, умови ство-
рення, тип середовища, варіанти існування предметів чи явищ).

Позаяк музейна експозиція (у різних варіантах свого про-
яву) потребує глибокого розуміння та усвідомлення з боку учня. 
Адже вона представляє собою новий, незвіданий досі світ, який 
транслюється через сприйняття музейних предметів.

Краще оволодіти різними способами і формами сприйняття 
та розуміння світу: культурна співбесіда, переживання, уявлен-
ня, інтерпретування, які в шкільних програмах представлені 
не зовсім чітко.

Для цілісного пізнання музейного середовища молодій лю-
дині варто засвоїти притаманні для музейної педагогіки засоби 
пізнання і форми діяльності: розгляд експонатів, робота з му-
зейними експонатами як елементами науково- дослідницької 
діяльності, зіставлення та порівняння, міні-дослідження.

Набути навички музейного орієнтування, тобто зрозумі-
ти закони існування музею, структуру музею, специфіку його 
діяльності, логіку побудови музейної експозиції.

Здобути своєрідний «досвід причетності до оригіналу», де 
кожний експонат має художньо- історичну та естетичну цін-
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ність. Саме через досвід здобутий у процесі «спілкування з ори-
гіналом» учні набувають навички розрізняти «справжнє» і «не-
справжнє», «красиве» і «потворне», вчаться розуміти, що ж таке 
мистецтво.

Здійснювати пошук ціннісних орієнтирів, які в подальшому 
житті допомагатимуть вибудувати власну ієрархію смис-
лів і цінностей. Адже ціннісні орієнтації особистості —  це той 
орієнтир, за яким учні вибудовують свою подальшу програму 
життєдіяльності [2].

Саме таку програму життєдіяльності особистості повинна ви-
будовувати гірська школа, яка, як особливий соціокультурний 
феномен суспільного життя, містить в собі великий потенціал 
для забезпечення сталого розвитку регіону Українських Карпат.

За умов обмеженої інфраструктури соціальних та культурних 
послуг, школа залишається єдиним соціально стабілізуючим 
і культурно- просвітницьким осередком життя на селі, гарантом 
здобуття права дитини на якісну освіту та її соціальний захист. 
У ній зосереджені кваліфіковані педагогічні сили, вона є відпо-
відальним провідником державної політики в галузі навчан-
ня й виховання молодої людини, долучення її до культурних 
цінностей та музейної спадщини. Взаємодія художнього музею 
та системи освіти, відображаючи тенденцію інтеграції різних 
сфер знання й діяльності, є одним з найбільш ефективних умов 
занурення людини у світ культури і мистецтва в усьому багат-
стві їх смислів і проявів

Сьогоднішнє прагнення гірських шкіл і музеїв Прикарпат-
тя налагодити педагогічну взаємодію спирається на більш ніж 
віковий досвід співпраці і традиційно високий престиж націо-
нальної культури й освіти в регіоні. Понад 120 музеїв Прикар-
паття мають значний потенціал щодо художньо- естетичного, 
морально- духовного, соціально- культурного, аксіологічного 
розвитку учнів з віддалених та важкодоступних гірських ра-
йонів. Адже дослідницька діяльність у музеях, ознайомлення 
школярів з музейними виставками та колекціями, сприяє роз-
витку цілісного уявлення про навколишній світ у процесі спіл-
кування з пам’ятниками історії і культури, формування цінніс-
ного, емоційно забарвленого ставлення до народних надбань 
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та культурної спадщини. Розвиток емоційної сфери, критичного 
мислення, емоційного інтелекту, творчої уяви та ментальної 
гнучкості відбувається через занурення у світ художніх образів. 
Музейні експонати за таких умов стають засобами розвитку 
в учнів здатності реалізовувати свій творчий потенціал через 
сприйняття, співпереживання, осмислення, оцінювання духов-
них надбань та цінностей національної культури.
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ МУЗЕЙНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ
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У  сучасному світі значно збільшився інтерес до такого 
соціального феномену як комунікація, що просочила-

ся у всі сфери життєдіяльності суспільства. Вона стає об’єктом 
дослідження у різних аспектах, в тому числі й як елементу по-
зашкільної освіти.

Освітньо- виховна функція наукових музеїв нерозривно 
пов’язана з їхньою комунікативною діяльністю. Музейна кому-
нікація є процесом передавання певної інформації від музею до 
відвідувача, а по цьому —  і в цілому до суспільства.

За Ф. Вайдахером (2005)[1, с. 174]- теорія музейної комуніка-
ції досліджує і пояснює загальні та особливі засади поширен-
ня змісту музейних фондів серед суспільства. Для успішного 
функціонування на ринку послуг, діяльність музею має бути 
конкурентоспроможна. Саме в цьому сенсі діяльність музею як 
установи додаткової освіти дітей та дорослих дозволить йому 
бути привабливим для відвідувачів.

Наприкінці ХХ сторіччя формується комунікативна модель 
музейної діяльності. Вперше комунікативний підхід до музею 
був сформульований канадійцем Д. Камероном та достатньо 
швидко набуває популярності. Камерон розглядав музей як ко-
мунікативну систему, а процес спілкування відвідувача з екс-
позицією як музейну комунікацію, специфічними рисами якої 
автор вважав візуальний і просторовий характер. Відповідно до 
його трактовки, музейна комунікація —  це процес спілкування 
відвідувача з музейними експонатами, які є «реальними реча-
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ми». Основа цього спілкування полягає з одного боку, вміння 
авторів експозиції вибудувати за допомогою предметів специ-
фічні невербальні просторові повідомлення, а з іншого —  здат-
ність відвідувача сприйняти «мову речей» [2, с. 330].

Освітня модель музею, що базується на комунікативному під-
ході, зачепила та оновила взаємовідносини музею та аудиторії. 
Пануюча інформативно- менторська модель освітньої діяльно-
сті музею поступово замінюється новими формами спілкуван-
ня. Відвідувач музею стає частиною комунікативного процесу, 
а не пасивного акцептора знань та вражень, як це відбувалось 
раніше. Теза «не про що, а для кого» починає домінувати при 
формуванні концепції музею, а процес комунікації стає голов-
ним завданням.

Музейна комунікація відбувається не лише як процес пере-
давання інформації завдяки музейним предметам у експозиці-
ях, а й завдяки використанню інших форм освітньо- виховної 
роботи, публікування популярних та наукових робіт, зв’язкам 
з науковцями та спеціалістами інших музеїв, зв’язків з громад-
ськістю (безпосередньо та за допомогою ЗМІ).

Що є носіями музейної комунікації?
1. Музейне просторове середовище, що складається з експо-

зиції та його окремих частин, постійних та тимчасових виста-
вок, скомпонованих певним чином, які першими доносять до 
відвідувача загальну атмосферу та спрямованість інформації. 
Слід зауважити, що велике значення при цьому відіграють ди-
зайнерські прийоми, що обіграють фактуру і колір предметів, 
їхнє освітлення, розміщення експонатів на певному тлі, а та-
кож наявність аудіовізуальних інтерактивних або технічних 
засобів.

2. Концепція представлення експозиції, логіка та план її роз-
витку.

3. Окремі музейні предмети в експозиції та допоміжні ма-
теріали (тексти, зображення, муляжі, карти та інш.), що вико-
ристовуються для роз’яснень або мають акцентні функції.

4. Вербальні та ментальні форми: екскурсії, лекції, квести, 
презентації, консультації та інтерпретації певних музейних 
предметів та концепцій.
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5. Промоторські та рекламні музейні заходи та інші кому-
нікаційні технології.

За Вестером[3, с. 27] для переважної більшості інформації 
існують різні канали надходження: візуальний, дотиковий, 
практичний, абстрактно- вербальний. Автор підкреслює, що 
чим більше буде задіяно каналів сприйняття, тим краще люди-
на буде сприймати, запам’ятовувати та розуміти інформацію. 
З іншого боку, певні люди надають перевагу окремим формам 
сприйняття, що має бути враховано при вибудові комунікацій-
них зв’язків. Окрім цього, використовуючи різноманітні канали 
надходження інформації можна більш ефективно розподіляти 
та пов’язувати нову інформацію з уже набутою. Завдяки цьому 
можна викликати зацікавлення та активізувати відвідувача, 
що є необхідним для ефективної комунікації.

Успіх музейної комунікації залежить від того, наскільки до-
ступною є інформація для певних відвідувачів. Головною ри-
сою будь-якої комунікації, в тому числі й музейної, є здатність 
суб’єкта зрозуміти надану йому інформацію [4, с. 105–111]. Якщо 
музейний месседж сприймається хибно, або інформація взагалі 
не сприйнята, акт комунікації не відбувається.

Сприйняття музейної презентації не є однорідним і залежить 
від багатьох складових. Перш за все це вік, рівень культурного 
розвитку, можливість концентруватися, здатність сприйняття, 
набуття та інтерпретації нових знань та пов’язувати їх з попе-
реднім досвідом [5, с. 126–129]. Таким чином, при формуванні 
комунікаційних каналів (формуванні експозиції, підготовці 
екскурсій, квестів, лекцій) вкрай важливим є врахування всіх 
названих вище складових.

Відвідувачів розподіляють на певні категорії, що спожива-
ють одну й ту саму інформацію, але яка надається різними фор-
мами, в залежності від вищенаведених критеріїв сприйняття.

Для того, щоб взаємодія між музеєм та відвідувачами була 
найбільш ефективною, необхідно мати інформацію про людей, 
для яких планують музейні комунікації. Публіка, що цікавиться 
музеєм складається з гетерогенних, не пов’язаних один з одним 
індивідуумів. При формування музейної комунікації слід вихо-
дити з того, що практично відвідувачем музею може бути кожна 
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людина. Це означає необхідність проведення попереднього ви-
вчення публіки та планувати музейні заходи, виходячи з низки 
ознак, таких як вік, рівень освіти, походження (місцеві жителі 
або іноземці), зацікавлення та мотивація.

Але для досягнення найвищого ступеня ефективності, окрім 
результатів демографічного вивчення публіки, необхідно зна-
ти власне про відвідувачів. Вивчення відвідувачів виявляє їхні 
вподобання та реакцію, а також перевіряє ефективність комуні-
каційних заходів. Індивідуальні дослідження людей, що зайшли 
до музею дозволяють як вони реагують на експозицію в ціло-
му, їхню зацікавленість окремими експонатами, уподобання, 
часові межі, що вони проводять у музеї, сприйняття текстових 
матеріалів, хибні думки, що виникають в результаті помилок 
при формуванні експозиції, сприйняття різних комунікативних 
форм та ін. Набута інформація дозволяє при формуванні експо-
зиції використовувати найбільш доцільні форми, кольори, зміст 
і стиль підписів до предметів, а також підбирати ілюстративні 
матеріали, розмір та колір шрифтів [6, с. 4–5].

Контингент відвідувачів складається з наступних основних 
категорій, кожна з яких потребує окремого підходу.

• Категорія відвідувачів, що приходить в музей для від-
починку. Це публіка, яка потребує різноманітних форм 
комунікації, для якої дуже важлива наявність новітніх 
технічних аудіо та відеозасобів, а також сучасних форм 
вербального представлення інформації (квести, ігри, інш.) 
[5]. Такі відвідувачі, як правило, не замовляють класичні 
музейні екскурсійні програми. Це переважно поодинокі 
відвідувачі —  дошкільнята та школярі з батьками, студен-
ти —  до 40% відвідувачів.

• Відвідувачі, що приходять до музею з конкретною метою. 
Такі відвідувачі переважно цікавляться екскурсіями, а та-
кож спеціальними консультаціями фахівців музею. Це пере-
важно групи школярів з вчителями відповідного фаху, або 
студенти з викладачем, які очікують отримати додаткову 
специфічну інформацію, яка допоможе їм в подальшому 
самостійно користуватися презентованим вмістом. Ця ка-
тегорія складає до 40% від загальної кількості відвідувачів.
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• Студенти, аспіранти та науковці, яким важливий музей 
як інформаційне джерело завдяки наявності у музеї фон-
дових колекцій, бібліотеки та фахівців. Малочисельна 
категорія відвідувачів (до 10%), потреби якої як правило 
задовольняє власне інфраструктура музею яка не може 
бути властивою цільовою групою музейної комунікації. 
До цієї ж категорії можна віднести також інших учасни-
ків музейної комунікації, які використовують музейну 
інформацію у своїх професійних справах. Це працівники 
ЗМІ, громадські організації, наукові товариства, просвіт-
ницькі центри.

Зорієнтованість на аудиторію вимагає глибокого розумін-
ня відвідувачів, поваги до їхньої мотивації, очікувань і потреб. 
Освітні музейні уроки дають можливість вільно обговорюва-
ти питання щодо теми, інтерактивні технології стимулюють 
самостійну діяльність, передбачають включення відвідувача 
до активного мислення. Все це сприяє засвоєнню інформації 
у неформальному середовищі у невимушеній формі та з задово-
ленням, а також заглиблюють розуміння питань, підвищують 
навички узагальнень.

Таким чином, підбір музейно- педагогічних технологій та ме-
тодів має бути зорієнтованим та підготовленим для кожної пев-
ної групи музейної аудиторії.
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Перші роки незалежності України характеризувалися 
складними явищами в соціальному, економічному, полі-

тичному та культурологічному житті українського суспільства 
і, зокрема, у розвитку освітньої галузі. Історично так склалося, 
що із початків заснування музеїв, музейних кімнат тощо, ці 
осередки становили частину системи освіти. Їхнє завдання по 
забезпеченню навчального процесу в міру розвитку наукового 
знання було доповнене дослідницьким складником, прагнучи 
стати більш конкурентоздатними. Проблема взаємодії музей-
них закладів системи шкільної освіти виявляється передусім 
у залежності структури та функцій цих осередків від еволюції 
середньої до вищої освіти як такої та від соціально- культурних 
процесів у суспільстві загалом, потребує нового теоретичного 
узагальнення [1]. З-поміж різних місій музеїв особливу роль 
відіграє завдання музею Українського товариства глухих, що 
має суттєві особливості історичного розвитку. Адже, ми знаємо, 
що музеї відіграють значну роль у культуротворчих процесах 
розвитку суспільства, а саме освіти. Вони є одним з важливих 
чинників цивілізаційних змін, обумовлених головним чином 
поступом інформаційних технологій та процесами глобалізації.

Можливість людини отримати інформацію про себе та ото-
чення в розрізі історичного розвитку за допомогою музеїв про-
довжує викликати широке зацікавлення в суспільстві. Феномен 
музею вивчається різними науками: історією, антропологією, 
філософією, психологією, педагогікою та іншими. Ця комплек-
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сність має особливе значення, якщо звернути увагу на окрему 
категорію музеїв таких, як Музей Українського товариства глу-
хих (1967).

Здійснюючи політику історичної пам’яті, реконструюючи 
особливий образ минулого, пов’язуючи його із живим досвідом 
громад, яким вони служать ми маємо саме такі осередки музе-
єфікувати не тільки в навчально- дослідницькі простори, а й за 
допомогою артефактів зберегти пам’ять, зокрема про видатних 
для ЗВО осіб, випускників, наукові досягнення тощо, передаю-
чи таким чином досвід та знання про минуле як основу самоі-
дентифікації. Музеї доповнюють навчально- дослідницький по-
тенціал шкільної освіти та вищої школи, зокрема спеціальної 
освіти, сприяють збільшенню її впливу на розвиток місцевої 
громади у сфері культури, освіти тощо.

У ХХІ ст. музейний ресурс може стати неоцінним у наукових, 
історико- педагогічних дослідженнях. Оскільки Музей історії 
глухих у Києві —  незвичайний. Він присвячений становленню, 
розвитку й успіхам нечуючих України, а також інших держав. 
Музей унікальний, він був перший на території колишнього 
Союзу. Зазначимо, що 8 листопада 2017 року в Культурному 
центрі УТОГ відбувся ювілейний вечір «Музею історії УТОГ —  
50 років» [2].

Хочемо відзначити видатних людей Товариства, непересіч-
ного директора Музею історії УТОГ Володимира Вікторовича 
Скурчинського. Це особистість унікальна —  Лауреат республі-
канських і всесоюзних фестивалів художньої самодіяльності, 
володар численних дипломів та почесних грамот, ветеран праці, 
Почесний член УТОГ, Заслужений працівник культури та дирек-
тор Музею історії УТОГ. Володимир Вікторович —  яскрава зірка 
з плеяди. Без минулого немає майбутнього, це саме про створе-
ний ним Музей історії УТОГ. У витоків створення Музею історії 
УТОГ все своє життя був директор музею Володимир Вікторович 
Скурчинський, активісти музею минулих років Микола Дави-
денко, Юрій Зуєв, Почесний член УТОГ Наталія Василівна Іва-
нюшева, молодий активіст музею, громадський лектор, учасник 
художньої самодіяльності Ростислав Чарновський. Як виникла 
ідея створення музею, як по крупинках збирався матеріал і як 
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4 листопада 1967 року відбулося урочисте відкриття Музею іс-
торії Київської обласної організації Українського товариства 
глухих, як він згодом став «джерелом мудрості» і «джерелом 
знань» для молодого покоління нечуючих.

Історичне значення півстолітнього ювілею Музею історії 
УТОГ це «чудова, пам’ятна дата, подія аж ніяк не пересічна, осо-
бливо для тих, хто близько знайомий з цим унікальним схови-
щем нашої історії спеціальної освіти. І першою чергою треба 
віддати належне людині, без якої б цього музею не було. Адже 
він створений багато в чому завдяки ентузіазму і невтомному 
пошуку директора В. В. Скурчинського» [3]. Значення цього му-
зею —  це неоціненний його ресурс зібраних матеріалів.

Так справі створення музею віддано майже все його жит-
тя. Експонати, що збираються роками, дбайливо та з любов’ю 
збережені —  свідки великих і малих історичних подій з життя 
УТОГ, його слави й перемог, жива пам’ять минулих років і да-
нина поваги людям, які зробили свій внесок у розвиток Товари-
ства. Однією з яскравих сторінок біографії В. В. Скурчинського 
і стало втілення в життя створення ним музею Українського 
товариства глухих, який відкрився в 1967 році. За роки свого 
існування, невпинними турботами Володимира Вікторовича 
створений ним Музей розрісся до рівня республіканського. Нині 
численні закордонні делегації, які відвідують УТОГ, школярі 
та студенти ознайомлюються з його експонатами.

За словами В. Назарової та Н. Калиниченко «Музей історії 
Товариства відтепер наша гордість і історія для майбутніх по-
колінь. А Володимир Вікторович, як і раніше, збирає і шукає 
рідкісні, цікаві фотографії, документи і факти з життя нечую-
чих, проводить екскурсії для молоді та школярів. Для багатьох 
відвідувачів Культурного центру УТОГ він цікавий співрозмов-
ник і жива енциклопедія УТОГ. Його пам’ять і знання про різні 
події історії Товариства вражають навіть ветеранів» [3, с. 1].

Міжнародна рада музеїв демонструє підвищення уваги до 
спеціальної категорії зібрань різного виду матеріалів. Активна 
діяльність директора музею, поширення її осередків у плане-
тарному масштабі показує, що саме такий музей виборов право 
бути окремим сегментом музейного світу з усіма притаманни-
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ми йому особливостями. Тому сьогодні є необхідним нове ви-
рішення наукової проблеми взаємодії музейних закладів сис-
теми середньої та вищої освіти з останньою, а також їх зв’язку 
з соціально- культурними процесами в суспільстві загалом.

Таким чином, вивчення музейної справи Українського то-
вариства глухих актуалізоване кількома чинниками. По-пер-
ше, воно зумовлене недостатньою комплексною дослідженістю 
теми. По-друге, увага до визначеної проблематики викликана 
сучасними потребами оптимізації державної політики як з пи-
тань музейної галузі, особливо спеціальної освіти, так і сфери 
середньої та вищої освіти. Музей —  це відбиток на землі попе-
редніх поколінь і школа життя для всіх нас!

Велике значення відіграють у справі музею й голова ЦП 
УТОГ Ірина Іванівна Чепчина, редактор газети «Наше життя» 
Наталія Миколаївна Каменська, представник Київської ор-
ганізації УТОГ Діря Іванівна Березова, директор Культурного 
центру УТОГ Володимир Михайлович Гончаренко. Актори те-
атру «Райдуга» —  Заслужений артист України Олександр Куш-
ніренко, Володимир Коваль, Віталій Науменко —  порадували 
всіх присутніх своїми творчими номерами. І, звісно, всі члени 
УТОГ, адже всі зацікавлені розвитком спеціальної освіти озна-
йомлюються з матеріалами цього унікального музею —  Музею 
історії Українського товариства глухих.
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Розвиток процесів гуманізації та гуманітаризації освіти, го-
товність викладачів до експериментальної, інноваційної 

роботи в школах і розуміння освітньо- виховної діяльності музею як 
частини навчального процесу, надають можливість музеям і шко-
лам Китаю перейти до інтенсивного співробітництва. Ця взаємодія 
свідчить про перспективність використання музейної педагогіки 
в навчально- виховному процесі школи, а також про значущість 
такого співробітництва в інноваційному навчальному процесі як 
у системі шкільної освіти, так і для освітянської діяльності музеїв.

Викладання традиційних й нових шкільних предметів все біль-
ше спирається на музейні експозиції. При цьому очевидні якісні 
зміни у ставленні до музейної експозиції з боку викладачів. Якщо 
раніше її сприймали майже виключно як ілюстрацію до базових 
засад шкільного курсу, то сьогодні китайські вчителі усвідомлю-
ють специфічні можливості музейної експозиції, завдяки яким 
не лише розширюються й поглиблюються уявлення про предмет 
вивчення, але й розвиваються візуальне мислення, здатність об-
разного сприйняття, емоційна культура, ціннісні орієнтації учнів.

Зі свого боку музеї проводять в школах лекційну діяльність 
і практичні заняття, що відбивають специфіку конкретного музею. 
Лекційний курс розрахований на засвоєння академічних знань 
із загальної історичної та літературно- культурної інформації, готує 
аудиторію до відвідування експозиції і до її сприйняття. Музейні 
лекції, завдяки принципам добору та подачі матеріалу, можуть 
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адаптуватися відповідно до когнітивних і вікових особливостей 
слухачів. Такі лекції є своєрідною формою додаткової освіти і, як 
правило, узгоджені з навчально- виховною системою навчального 
закладу [1]. Визначальну роль відіграє пропонований музеєм ши-
рокий діапазон форм і тем взаємодії зі школою. Окрім академічних 
семінарів та лекцій, музеї регулярно організовують та проводять 
тематичні заходи з насиченим змістом та різними формами діяль-
ності: виставки, презентації, вікторини, мобільні музеї, вистави, 
конкурси, форуми, інтерактивна діяльність тощо [2; 3].

У подібному музейному середовищі можливі емоційно- дієве 
освоєння учнями тем і тематичних блоків шкільних навчаль-
них курсів; активізація, закріплення й узагальнення в процесі 
ігрового моделювання культурно- історичних ситуацій тих уяв-
лень та понять, які були сприйняті учнями на заняттях у школі.

Все більше китайська освітня спільнота вважає, що музеї ма-
ють слугувати корисним доповненням шкільної освіти. В останні 
роки китайські музеї активно працюють на навчальні потреби 
шкіл, підтримують викладацьку та дослідницьку діяльність вчи-
телів, поступово поглиблюють зміст співпраці зі школами [4].

Різноманітність програм і форм роботи надає шкільним ви-
кладачам можливість вибору тем, що враховують їх конкретні 
педагогічні інтереси. Важливим моментом стало здійснення про-
ектів, коли перетворення або створення спеціального музейного 
середовища продиктовано саме педагогічними ідеями та завдан-
нями. Така тенденція в роботі наразі змінює співвідношення між 
колекційною, депозитарною, реставраційною та освітньою ді-
яльністю музею, коли освітній компонент грає домінуючу роль.
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Кожен має творчий потенціал, і в ту мить, 
коли ти зможеш виразити цей творчий потенціал,  
ти зможеш почати змінювати світ.

Пауло Коельо

Однією із головних потреб сучасного суспільства є все-
бічне гармонійне виховання особистості, створення се-

редовища, що стимулює у підростаючого покоління розвиток 
креативності, уяви тощо. І відвідування музеїв, галерей та різ-
номанітних виставкових просторів у всьому світі та в нашій 
країні якнайкраще цьому сприяє. «Сучасний музей —  демокра-
тична інституція, яка робить доступним найвищі досягнення 
людського духу, адаптуючи їх до реалій сьогодення» [3, с. 18]. Для 
того, щоб взаємодія юних відвідувачів з культурно- мистецькою 
спадщиною була ефективною, наукові співробітники музеїв 
та куратори при підготовці виставкових проектів та музейних 
заходів та музейно- освітніх програм (підбір експонатів, осо-
бливості побудови експозиції, текст та форма подачі екскур-
сії, технічне забезпечення, майстер- класи тощо) застосовують 
теоретичні засади та методи музейної педагогіки. Ця наукова 
дисципліна на стику музеєзнавства, педагогіки та психології 
розглядає музей як своєрідну освітню систему, вже має певні 
традиції, активно та ефективно розвивається у вітчизняних му-
зеях. Використовуючи світовий досвід, відвідуючи тематичні 
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тренінги, музейні фахівці з музейної педагогіки мають врахо-
вувати вікову та світоглядну специфіку сприйняття, сприяти 
формуванню особливого ставлення до музейних експонатів. 
Зазначимо, що музейна педагогіка є важливим і актуальним 
напрямом музейної діяльності власне не лише для відвідувачів, 
але і для самих музейних співробітників, розвитку їх професій-
них навичок та компетенцій, набуття нового особистого досвіду, 
отже йдеться про взаємовплив та взаємозбагачення. Крім того, 
таке спілкування з відвідувачами- дітьми загалом збагачує усі 
напрями музейної роботи та є цінним для всіх співробітників, 
особливо для невеликих музеїв.

«Музеї унікальні в тому сенсі, що вони допомагають дітям 
і дорослими розвивати креативність: забезпечують їх матеріа-
лами, які живлять допитливість» [3, с. 44]. Звісно, різні музеї —  
художні, історичні, технічні, природничі, меморіальні та ін. 
мають різну специфіку, проте головна мета у вчителів, бать-
ків і музейників (наукових співробітників музею, незалежних 
кураторів) у даному випадку співпадає —  стимулювати уяву 
відвідувачів, уяви, впливати на формування характеру, вчи-
ти досягати цілей, стимулювати розвиток творчих здібностей, 
здатність до самостійних суджень, оцінювання, формування 
власної думки, тренування пам’яті тощо.

«Музеї як сховища людських знань і культури можуть запро-
понувати багато ресурсів людині, яка прагне отримати більше 
досвіду, —  від дослідження колекцій до можливості малювати 
в галереях» [1, с. 23]. Успішним прикладом творчого використан-
ня такого «ресурсу» була реалізація автором «дитячої» програми 
(циклу заходів), які були частиною музейно- виставкового про-
екту «Марія Примаченко: Від Болотні до Парижу» в Музеї укра-
їнської діаспори (філія Музею історії міста Києва). Це власне осо-
бистий кураторський досвід, так і вироблення певних навичок 
у всього музейного колективу. Можна було прослідкувати, як 
впливає на маленьких відвідувачів занурення у особливе му-
зейне середовище, емоційний вплив робіт відомої художниці 
тощо. У процесі заходів ми залучали школярів та дошкільнят 
до аналізу картин, загалом до всієї експозиції. Марія Примачен-
ко —  одна з найвідоміших та найоригінальніших українських 
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художниць, її творчість широковідома, впізнавана та популярна, 
її твори діти люблять і знають. Виставка була присвячена «сві-
товим мандрам» картин мисткині, яка все життя прожила у ма-
ленькому селі на Київщині. У спільному виставковому проекті 
Музею української діаспори, Національного музею українського 
декоративно- прикладного мистецтва та Всеукраїнського благо-
дійного фонду Марії Приймаченко було представлено її вибрані 
твори, які отримали широке міжнародне визнання, експонува-
лися в різних куточках світу на персональних та групових ви-
ставках. Вперше роботи художниці були представлені світовому 
загалу на Всесвітній виставці в Парижі 1937 року. Серед найбільш 
відомих міжнародних проектів, в яких брали участь твори При-
маченко, —  також і Всесвітня виставка 1967 року (Монреаль, Ка-
нада), що визнана однією з найуспішніших в історії двадцятого 
століття. В 2005 році твори мисткині відвідали Японію, а в 2007 
були презентовані на персональній виставці Примаченко в Хор-
ватському музеї наївного мистецтва (м.Загреб). На виставці ек-
спонувалися роботи Примаченко (1930–1980-х років) із фондів 
Національного музею українського декоративно- прикладного 
мистецтва. Серед них «Фантастичний звір» та «Коричневий звір» 
1936 року. Всього в проекті експонувалися 34 роботи художниці, 
а також унікальні світлини та документальне відео.
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Ще під час підготовки виставкового проекту було заплановано 
заходи, розраховані на дітей різного віку, одна із виставкових зал 
була умовно «дитяча», у ній були представлені 7 оригінальних ма-
люнків Примаченко до книжки «Ой коники сіваші», яка видавалася 
англійською та іспанською мовами та розповсюджувалася закор-
доном. Музейні заходи під назвою «На гостину до Примаченко» 
та «В гостях у Лева» включали в себе екскурсію виставкою (жит-
тєва та творча біографія художниці, а оскільки були представлені 
її найперші роботи та різних періодів, то юні відвідувачі могли 
порівняти та з’ясувати їх особливості (акварель —  гуаш, кольоро-
вий фон, розмір та ін). Враховувалася специфіка сприйняття тек-
сту екскурсії дітьми, які належали до різних вікових груп. Потім 
вони обирали картину, яка найбільше сподобалася, малювали її. 
Крім того, були заздалегідь зроблені та підготовлені найпростіші 
розмальовки на основі деяких картин, щоб діти могли розмалюва-
ти за своїм бажанням, а також зробити пальчикову іграшку-лева, 
який був головним «персонажем» виставки.

Впродовж усього заходу діти ділилися своїми враженнями 
і роздумами про картини художниці та її життя, загалом про 
виставку, отримували на згадку малюнок. Батьки, вчителі та 
вихователі, які супроводжували маленьких відвідувачів, також 
активно долучалися до організаційного та творчого процесу.
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Тема класичних музеїв поступово відходить  у зв’язку з 
тим, що більшість людей не мають достатньо часу для 

повноцінного відвідування музею, а більше часу проводять з 
гаджетами та проводять пошук інформації саме  завдяки інтер-
нет ресурсам. Класичний музей не відповідає сьогоденню тим, 
що тепер більшість людей має тактильне сприйняття реально-
сті, тобто таке, щоб можливо було взяти  в руки, роздивитись 
з усіх сторін. 

Настав новий час — час активних музеїв, замість нудного 
статичного музею набагато більше розповість і звичайно захо-
пить активна лабораторія. Простір розпочав своє життя на базі 
Одеської національної академії харчових технологій при кафедрі 
«Комп’ютерні системи та автоматизація». 10 лютого 2014 ректо-
ром Одеської Національної академії харчових технологій був 
підписаний наказ про створення підрозділів. Перший же пункт 
наказував створення науково-дослідної лабораторії мехатроніки 
і робототехніки з 17.02.204. Починалася лабораторія як експери-
мент і ніхто до кінця не уявляв що саме необхідно отримати в 
результаті. На початку 2014 року групі однодумців — викладачам 
і студентам — було виділено два приміщення на останньому по-
версі навчального корпусу для створення лабораторії. 

Кафедра автоматизації технологічних процесів і робототех-
нічних систем була утворена на базі академії в 1948 році завдя-
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ки Платонову П.М. За свої 71 рік існування кафедра змінювала 
назву всього двічі, і при цьому кожен раз це було пов’язано з її 
якісними змінами. З кафедри підйомно-транспортних машин 
в кафедру автоматизації виробничих процесів в 1969 році, і 
далі в кафедру автоматизації технологічних процесів і робо-
тотехнічних систем 8 вересня 2015 року. Останнє переймену-
вання було обумовлено власне появою і активним розвитком 
науково-дослідної лабораторії Мехатроніки і робототехніки і як 
результат  — активним розвитком на кафедрі напрямку робо-
тотехніки як особливих об’єктів управління. Лабораторію ви-
рішили створити через брак відкритих технічних просторів в 
університеті та місті в цілому. Винахідникам з ідеєю просто не 
було куди звернутися для прототипування, а будь-який вихід 
на комерційний ринок вимагає наявності MVP. Кожному ви-
нахіднику / вченому / підприємцю при необхідності одноразо-
во скористатися певним обладнанням потрібно або купувати 
його, що абсолютно позбавлене сенсу і не по кишені більшості 
з них, або шукати знайомих / родичів, що працюють на якихось 
заводах, де таке обладнання є.

MiRONAFT і стала місцем, де кожен бажаючий городянин 
незалежно від віку, навичок, місця навчання або роботи, при 
належній консультації з боку співробітників, зможе реалізу-
вати свою ідею абсолютно безкоштовно. Кожному надається 
робоче місце для розробки, складання, тестування прототипу, 
а також ручний інструмент, софт, спеціалізована література та 
консультація з боку співробітників і резидентів co-work’a. Іс-
нує одна умова — 20% проведеного часу в лабораторії добро-
вільно присвятити допомозі в організації і проведенні заходів 
в лабораторії: фестивалів, виставок, майстер-класів, тренінгів, 
суботників. Серед основних активностей лабораторії — гуртки 
робототехніки для школярів, майстер-класи з основ сучасної ро-
бототехніки (пневматика, гідравліка, електричні маніпулятори, 
програмування контролерів, ЧПУ верстати). Резиденти лабора-
торії є організаторами щорічного загальноміського фестивалю 
робототехніки «Robotronica», який був впроваджено з 2015 року. 
Щорічно відвідують понад 5 тис. Одеситів. Направлення фести-
валю на підвищення технічної грамотності серед молоді.  Крім 
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того, на базі лабораторії проходить Всеукраїнська олімпіада з 
мобільної робототехніки «RoboRace Odessa Grand Prix». Це пов-
ноцінний міжнародний турнір / гонки серед машин з штуч-
ним інтелектом. На величезній багаторівневій трасі машини 
інженерів з усієї України та ближнього зарубіжжя змагаються 
в швидкості, будучи абсолютно автономними. 

Ідея змагань Стимулювання творчого, інтелектуального і 
духовного розвитку молоді, задоволення потреб в еволюцій-
ної самореалізації, розвиток і популяризація робототехніки, 
інформаційних технологій, прикладного програмування в сві-
ті. Причому змагання проходять за всіма правилами повно-
цінних гонок: зі своїми кваліфікаційними заїздами, півфіна-
лами, фіналом та штрафними колами при порушеннях. Крім 
організації своїх великих заходів ми також часто виступаємо 
майданчиком для інших. Так, на базі нашої лабораторії прохо-
дили загальноміські фестивалі STEM освіти, Odessa Mini Maker 
Faire. У 2016 році лабораторія  приєдналась до Асоціації підпри-
ємств промислової автоматизації України (АППАУ). Асоціація 
представляє інтереси української спільноти промислової авто-
матизації — вендорів, інтеграторів АСУТП-ІТ, розробників, ма-
шинобудівників, ЗВО, замовників. В основі лежать принципи 
співробітництва (collaboration) і спільного вирішення спільних 
проблем, властивих багатьом прогресивним співтовариствам, 
Мета АППАУ: генерувати і розділяти ідеї щодо розвитку галузі; 
налагоджувати діалог між різними групами зацікавлених сто-
рін — держ. органами, кінцевими замовниками, постачальни-
ками, системними інтеграторами, провайдерами додаткових 
послуг; виробляти галузеві інсайти, позначати критичні про-
блеми розвитку і пропонувати рішення для них.

Як регіональний центр розвитку технологій 4.0 в рамках 
діяльності АППАУ, лабораторія проводить цілий комплекс ро-
біт по популяризації технологій 4.0 в промислових сегментах 
на місцевому рівні. Займається покращенням співпраці між 
інноваторами 4.0, збільшенням їх кількості та розвитку, а та-
кож реальними змінами статусу українських університетів від 
деграде структур колишнього пострадянського режиму — до 
сучасних центрів освіти.
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У грудні 2017 року лабораторія отримала статус «FabLab» 
і стала на той момент єдиною в Україні FabLab лабораторі-
єю, розташованої на базі УВО (установа вищої освіти). FabLab 
(англ. Fabrication laboratory) — це всесвітня мережа відкритих 
інноваційних майстерень, які надають безкоштовний доступ 
до свого простору і всьому, що розташоване в ньому. У їх роз-
порядженні є все необхідне обладнання і інструменти для ство-
рення всього з нічого.

Зараз в цій мережі більше 1500 лабораторій по всьому світу. 
При цьому помітно наявність кореляції між рівнем розвитку 
економіки країни з кількістю таких лабораторій: Італія —   134, 
США — 173, Франція — 157. Тим легше, що в Україні за останні 
кілька років кількість FabLab лабораторій подвоїлася і стало 
рівним 8 (3 в Києві, 3 в Одесі, 1 в Харкові і 1 в Сумах). Крім того, 
на підході ще як мінімум 5 лабораторій: Львів, Харків, Сєвєродо-
нецьк та дві в Києві. Це, звичайно, не може не радувати і вселяє 
надію перестати розглядати Україну не як сировинний прида-
ток, а як європейський сучасний центр інновацій, технологій 
та робототехніки.

Одне з основних переваг статусу FabLab — доступне програм-
не забезпечення компаній, які співпрацюють зі всесвітньою ме-
режею «FabLab». Компанії Autodesk і Solidworks надають грант в 
якості корпоративних ліцензій. У програмний комплекс входять 
продукти AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Fusion 360. Це комплек-
сні рішення, які включають в себе колекцію для проектування 
і будівництва промислових і цивільних об’єктів, використо-
вуючи інтегровані інструменти зі створення інформаційного 
моделювання для проектування будівель, об’єктів інфраструк-
тури та будівництва; колекцію для розробки промислового ви-
робництва виробів, застосовуючи професійні інструменти для 
проектування виробів і планування виробництва; колекцію 
для анімації та візуальних ефектів, пускаючи в хід інструменти 
для створення розважального контенту, відповідні галузевим 
стандартам; програмний комплекс системи автоматизованого 
проектування для автоматизації робіт промислового підпри-
ємства на етапах конструкторської та технологічної підготов-
ки виробництва. Завдяки колекції і комплексам програмного 
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забезпечення з розробки, проектування та реалізації продукту 
MiRONAFT виходить на новий рівень, відкриваючи перед собою 
нові можливості в 3D-проектуванні.

Зараз лабораторія налічує понад 350 резидентів, включаючи 
30 співробітників. Велика частина резидентів — це студенти 
різних одеських вузів. Ще приблизно одну третину відвідувачів 
складають діти і дорослі. Ведеться розробка більше 25-ти нау-
кових проектів, якими займаються резиденти протягом свого 
навчання в вузі. Кожен має можливість реалізувати проект в 
якості майбутнього диплома. У 2017 році лабораторія була ви-
знана «Прогресором року» Всеукраїнського конкурсу Industry 
4.0. Також у 2017 році MiRONAFT включені до складу технічного 
комітету зі стандартизації технічного комітету 185 (ТК185) у на-
прямку промислової автоматизації. У 2018 році на базі лаборато-
рії протягом трьох місяців виконувала свій дипломний проект 
студентка Брауншвейзького технічного університету (Німеччи-
на), а пізніше German Academic Exchange Service (DAAD) прове-
ла на нашій базі дводенний тренінг з промислової гідравліки.
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРЕЗ 

ВИКОРИСТАННЯ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Тетяна Луценко,
вчитель біології, 
Новомосковський колегіум №11 –  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.

У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку 
особистості. Кожна цивілізована країна дбає про творчий 

потенціал суспільства загалом і людини зокрема. Посилюється 
увага до розвитку творчих здібностей дітей, до надання можли-
востей виявити їх. І хоча проблема розвитку творчого начала в 
учнів досліджується давно, багато питань залишається невирі-
шеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться 
репродуктивній діяльності.

Лев Толcтой писав: «Якщо учень у школі не навчився сам ні-
чого «творити», то й у житті він завжди тільки наслідуватиме, 
копіюватиме». Певною мірою творчість властива всім людям, 
тому потрібно розвивати в межах можливого творчі здібності 
кожної дитини, навички креативного мислення, що дозволить 
майбутньому громадянину грамотно ставити власну мету й 
досягати її. 

Кожен учитель, незалежно від того, який предмет викладає, 
насамперед прагне викликати зацікавлення учнів, бажання 
вчитися. Велика частина успіху цієї справи залежить від про-
фесійної майстерності педагога. Нові відкриття, неординарні 
завдання, творчі проекти — усе це розвиває внутрішній світ 
дитини, надихає її, розкриває здібності й показує майбутні 
перспективи. Наше століття диктує свої умови , свої вимоги 
стосовно того, якою має стати людина майбутнього. Це насам-
перед особистість творча, комунікабельна, здатна втілювати 
в життя потрібні в даний момент рішення. І тут на перше міс-
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це виходить вже не знання предмету (математики, літерату-
ри, іноземної мови та ін.), а власна харизма, здатність легко 
адаптовуватися, організовувати навколо себе людей, знахо-
дити відповідну інформацію. Розвивати цю саму харизму й 
покликані вчителі сучасності. Тому освітяни новітнього часу 
все частіше стали звертатися до різних педагогічних концеп-
цій. Новою галуззю педагогічної науки, що має міждисциплі-
нарний характер, покликана формувати соціально активну, 
творчу особистість, стимулювати її інтелектуальний розвиток, 
є музейна педагогіка.

Суспільний прогрес руйнує традиційні стратегії поведін-
ки, котрі базуються на бездумному наслідуванні. Зростає роль 
творчості, ініціативності, спроможності самостійно й упевне-
но втілювати особисті проекти. Професійним респектом, тобто 
об’єктом постійного фахового пошуку кожного учителя має стати 
розвиток творчих здібностей кожного учня. Музейна педагогіка 
допомагає учню осягати закони гуртожитку, систему людських 
цінностей, устрій світу, розширювати свої знання й одночасно 
виховувати в собі громадянина, патріота, творчу, працьовиту 
людину, здатну поважати свої права і свободи, любити приро-
ду, берегти національну історико-культурну спадщину. Учні 
вчаться бути лідерами, творцями, організаторами й ораторами, 
котрих так потребує наше суспільство. 

Вітчизняні науковці визначають музейну педагогіку як по-
няття, що відображає новий етап у реалізації освітньо-вихов-
ного процесу, галузь, що перебуває на перехресті музеєзнав-
ства, соціальної педагогіки та педагогічного дозвілля. Уперше 
поняття «музейна педагогіка» було сформовано та введено 
в науковий обіг на початку ХХ століття в Німеччині. Вплив 
музейної діяльності на розвиток та становлення особистості 
досліджували вчені А. Ліхтварк, А. Рейхвен, Г. Фройденталь. 
Музейна педагогіка отримала широкий розвиток і у вітчиз-
няній освіті завдяки глибоким і багатоаспектним розробкам 
учених: І. М. Гревса, Н. П. Анциферова, Б. Є. Райкова, В. А. Гер-
да, А. У. Зеленко та ін.. 

Використання елементів музейної педагогіки допома-
гає: створити в колективі творчу атмосферу, демократичний 
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стиль спілкування педагогів із учнями; створити умови для 
вільного обміну думками, для творчих дискусій; посилити 
міжпредметні зв’язки; урізноманітнити форми і методи на-
вчально-виховної роботи; підвищити інтерес учнів до навчан-
ня; використовувати нестандартні види занять; підвищувати 
загальний рівень культури учнів; формувати свідоме ставлен-
ня до культурної та історичної спадщини людства; розвивати 
творчі здібності учнів.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні утвер-
джено стратегію прискореного інноваційного розвитку освіти 
й науки, забезпечення самоствердження й самореалізації осо-
бистості. Місія школи полягає в тому, щоб допомогти кожній 
дитині усвідомити суть свого життя, визначити й накреслити 
орієнтири власного майбутнього. Свідомий громадянин є насам-
перед морально вихованою людиною, працьовитою, творчою, 
яка пам’ятає свої корені й здатна передати свої знання іншим.

Орієнтація на такі особливості сучасного навчально-вихов-
ного процесу зумовлює вибір учителем технологій навчання, 
в основі яких підготовка молодої людини до громадянської ак-
тивності в громадянському суспільстві, активізація навчальних 
можливостей учня, а не переказування «готової» інформації, 
відірваної від життя й суспільного досвіду. Використання еле-
ментів музейної педагогіки сприяє опануванню учасниками 
навчально-виховного процесу технічних засобів навчання, дає 
поштовх для створення нового змісту навчально-виховної ро-
боти, сприяє підвищенню її ефективності. Музей і школа в меті 
своєї діяльності мають багато спільного: вони прагнуть вихову-
вати почуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань світо-
вої та вітчизняної науки і культури, розвивати мислення, творчі 
здібності та певні практичні навички, стимулювати творчу ак-
тивність особистості. Музей у сучасному світі є не лише місцем 
збереження, обліку та вивчення пам’яток культури. Сьогодні му-
зей — це культурно-освітній заклад, який ставить перед собою, 
окрім специфічних професійних завдань, також широкі наукові, 
просвітницькі, науково-освітні, естетичні та виховні завдання. 

Музейна педагогіка — галузь діяльності, що забезпечує пе-
редавання культурного досвіду на основі міждисциплінарного 
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й поліхудожнього підходу через педагогічний процес в умовах 
музейного середовища. Музейна педагогіка розглядає музей як 
місце, де виховуються почуття. Музей не ілюструє історію, не 
навчає історії, — він формує в людини особистісне емоційне 
ставлення до тих чи інших історичних фактів. Включення му-
зею в освітній процес сприяє формуванню психологічної й мо-
ральної підготовленості людини не тільки до життя в стрімко 
змінюваному світі, а й бути суб’єктом соціокультурних пере-
творень, що відбуваються в ньому. Таким чином, музей сприяє 
формуванню творчої особистості, яка, засвоївши здобутки гу-
манітарної культури та мистецтва, включає їх у власне життя.

Музейна педагогіка не має предметних обмежень. Викори-
стання на уроках форм, методів та прийомів музейної педаго-
гіки надає можливість: розкрити значущість і практичність 
досліджуваного матеріалу; пояснити складну тему на простих 
наочних прикладах; поєднати інтелектуальні впливи на учнів 
з емоційними; організувати вивчення навчального матеріалу 
з більшою ефективністю; формувати толерантність; залучати 
учнів до активної діяльності; розвивати творчі здібності учнів.

Важливою умовою ефективного застосування музейно-пе-
дагогічних технологій у практиці навчання є вибір відповідних 
форм, дидактичних методів та прийомів, адже музейний про-
стір вимагає спеціальної методики проведення занять. Напри-
клад, словесні форми, які спрямовані на отримання основної 
інформації, використовують на уроках з історії України, укра-
їнської літератури, тощо. Наочні форми засвоєння навчального 
матеріалу є складовою частиною різних уроків за відповідною 
тематикою. Можна винести з музею та використати на уроках 
пересувні виставки, фонотеки, відеотеки, презентаційні мате-
ріали, цінні експонати. Ефективні й цікаві практичні форми 
оволодіння матеріалом на основі самостійних завдань, прак-
тичних робіт. Наприклад, метод мандрівки в минуле. 

Прийоми, що використовують у музейній педагогіці
Прийом показу спрямовує увагу на риси та ознаки предметів. 

Добре підходить для будь-якої вікової групи. Його особливість 
полягає у створенні відповідної атмосфери й тривалості спогля-
дання, привабливості самих музейних предметів. 
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Прийом реконструкції полягає у відтворенні події або епохи 
шляхом образної розповіді, за допомогою якої учитель немовби 
робить слухача дійовою особою якоїсь події, ситуації. 

Прийом локалізації подій характеризується особливо силь-
ним емоційним впливом, що полягає в прив’язуванні певної 
історичної події до певного місця. 

За допомогою прийому руху пізнають музейний об’єкт і за-
кріплюють знання, а увага акцентована на окремих деталях.

Прийом цитування дозволяє загострити інтерес слухачів на 
якомусь факті, події, явищі, надає більшої авторитетності ви-
словлюванням педагога. 

Прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак одно-
го й того ж експоната або різних об’єктів між собою. 

Обираючи будь-який із прийомів музейної педагогіки, слід 
ураховувати індивідуальні особливості класу, відповідно по-
давати матеріал, а також звертати увагу на умови проведення 
уроку та його атмосферу. Кожен обраний метод сприяє кращо-
му засвоєнню знань учнями, збагаченню їхнього досвіду, роз-
витку творчих задатків кожної дитини. Метод моделювання 
дозволяє учням провести музейне дослідження за допомогою 
побудови ситуацій, подій, явищ, історичний процесів, залучити 
до роботи свою пам’ять, уяву. Результативність залежить і від 
форми проведення уроку. Дітям подобаються уроки, де панує 
інтерес і фантазія. 

Підсумовуючи, зазначимо, що музейна педагогіка в сучас-
ному суспільстві у взаємодії зі школою: створює нове середо-
вище навчання; розвиває в учнів світогляд та уявлення про 
навколишній світ; сприяє виробленню стійкого естетичного 
смаку; виховує любов до рідного краю, своєї країни, культури; 
сприяє формуванню й становленню активної життєвої позиції, 
здатності адаптуватися в суспільстві; виховує толерантність і 
повагу до інших культур; створює можливість для розвитку 
аналітичного та абстрактного мислення; має унікальні можли-
вості впливу на особистість, на формування її національного 
світогляду, духовності; надихає на творчість.
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ОБМІН ПЕДАГОГІЧНИМ ДОСВІДОМ  
У ФОРМАТІ PEDCAMP:  

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЧАЮВАННЯ  
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Олександр Міхно, 
кандидат педагогічних наук, 
директор Педагогічного музею України, 
м. Київ, 
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В Україні триває реалізація Концепції державної полі-
тики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа». Головна мета — створити школу, 
у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тіль-
ки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовува-
ти їх у житті. Тільки вмотивовані, поінформовані педагоги, 
які займаються самоосвітою та постійно удосконалюють свій 
фаховий рівень, можуть сприяти впровадженню цих ідей в 
освітній процес.

Сучасний вчитель має змогу вибирати форми підвищення 
кваліфікації, проте очні курси, тренінги, живе спілкування, об-
мін досвідом лишається в їх пріоритеті. 

Актуальним в такому навчанні є використання музейно-пе-
дагогічної роботи для освітян, які підвищують фахову кваліфіка-
цію, оскільки саме безперервна освіта виступає універсальним 
засобом здійснення процесу освіти протягом життя.
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Музейно-педагогічна діяльність є невід’ємною складовою 
музейної роботи і виконує інформаційну, культурологічну, соці-
ально-адаптивну функції, що сприяє отриманню відвідувачами 
музею додаткової освіти, формує загальну культуру. 

Четвертий рік поспіль триває тісна співпраця між Педаго-
гічним музеєм України та Інститутом післядипломної педаго-
гічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Слухачі курсів підвищення кваліфікації мають змогу не лише 
відвідати музей, прослухати та переглянути тематичну екскур-
сію, ознайомитись із посібниками, підручниками з фондів му-
зею та колекції національне надбання України, але й відвідати 
виставки та заходи соціальних проектів. 

За ці роки реалізовано декілька спільних соціальних освіт-
ніх проектів: Інститут у музеї, Педагогіка дитинства: нове життя 
«старих» методик навчання і виховання, Педагогіка позитиву 
[1; 2].

З вересня 2019 року стартував новий соціальний освітній 
проект PedCamp: музейно-педагогічне чаювання для вчителів. 
Складові проекту це: презентація власного педагогічного дос-
віду вчителями (спікерами) у форматі неформального спілку-
вання, чаювання з горіхами, музейно-просвітницька складова: 
розповідь про педагога-ювіляра місяця і його методичні ідеї. 
Кожен учасник, який презентує власний педагогічний досвід, 
отримує сертифікат. 

Працюючи над концепцією проекту ми ставили за мету 
шляхом презентацій власного педагогічного досвіду вчителями 
та вихователями з подальшим обговоренням продемонструва-
ти, що сучасна освіта базується на багатій історії українського 
шкільництва і педагогічної науки, активно розвивається, має 
унікальний потенціал, а отже, має всі можливості створити 
таку освітню платформу (систему), яка буде не просто конку-
рентною, а й вийде на принципово новий рівень.

Логотип проекту PedCamp із зображенням горіха як символу 
мудрості, здоров’я, родючості та сили предків, виражає характер 
тих людей, які можуть багато зробити для інших. PedCamp — 
це подія, після якої народжуються нові ідеї, реалізуються про-
екти, створюються партнерства. Це відкритий інтерактивний 
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освітній простір, де відбувається обмін педагогічним досвідом, 
в результаті якого учасники отримують цінні навички та цін-
нісні орієнтири для успішної діяльності в сучасному освітньо-
му просторі. Ми переконані, що такий досвід треба не лише 
отримувати, а й поширювати.  Під час проведення кожного 
заходу відвідувачі мають змогу переглянути добірку книг і ста-
тей, фото та ілюстрацій, присвячену темі заходу, за бажанням, 
з метою глибшого вивчення деяких окремих питань, прокон-
сультуватися із ведучими та учасниками заходу. Цільова ауди-
торія: вихователі ДНЗ, вчителі, практичні психологи, викладачі, 
студенти, батьки, громадськість м. Києва.

Проект розраховано на навчальний рік з вересня 2019 по 
червень 2020 року. Місце проведення: Київська обласна біблі-
отека для дітей, вул. Русанівська Набережна, 12.

Детальна інформація про кожну зустріч розміщується на 
офіційному сайті Педагогічного музею України http://pmu.
in.ua та на сторінці музею у Facebook https://www.facebook.
com/pedmuzua/.

Тематика заходів проекту: Мова без насильства (за мето-
дом Маршала Розенберга); Щасливий бути вчителем; Edcamp 
Ukraine — провайдер освітніх ініціатив; Як навчати дитину ХХІ 
століття; Від крейди до ІТ: Інструменти сучасного вчителя; Ігрові 
технології в освіті; Простір освітніх можливостей: плюси і міну-
си індивідуального навчання; Шкільна спільнота: співпрацю-
ємо з батьківством; Кар’єра і Щастя. Індивідуальна траєкторія 
зростання. Профілактика вигорання; Здоров’я дітей — основа 
здоров’я нації.

Таким чином, реалізуючи цей проект ми пропонуємо усім 
освітянам м. Києва одну із форм методичної роботи — педа-
гогічне партнерство та обмін досвідом, прерогативою якої є 
активний обмін напрацьованого матеріалу. Відгуки наших 
відвідувачів свідчать, що кожен педагог отримує позитивні та 
емоційно-насичені враження від таких зустрічей. 
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«ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
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доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології  
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Збірник «Луньовські читання» науково-популярне видан-
ня, що виходить за результатами науково-практичного 

семінару, присвяченого проблемам сучасного музеєзнавства та 
мистецтвознавства. Започаткований семінар був у 2010 році з 
ініціативи кафедри історіографії, джерелознавства та археоло-
гії Харківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна, на пошану випускника історичного факультету Афанасія 
Федоровича Луньова як майданчик для об’єднання науковців 
та практиків для спільного обговорення нагальних проблем 
музеєзнавства, узагальнення уже накопиченого досвіду та ви-
значення подальших перспектив музейної діяльності. Однією 
із основних ліній діяльності семінару була визначена музейна 
педагогіка, оскільки А. Ф. Луньов, завдяки своїй педагогічно-му-
зейній діяльності, на сьогодні визнаний одним із засновників 
сучасної музейної педагогіки в Україні.

А. Ф. Луньов (1919–2004) учитель історії, педагог, музеєзна-
вець, мистецтвознавець, більш відомий широкій громадськості 
як засновник сільського шкільного громадського Пархомівсько-
го музею художнього профілю. Саме цей бік його діяльності до-
сить відомий і починаючи з 1950-х рр. висвітлювався в місцевій 
та центральній пресі, наукових виданнях та публікаціях доку-
ментальних матеріалів. Сьогодні стоїть завдання більш глиб-
ше вивчити досвід педагогічно-музейної діяльності Луньова 
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та узагальнити і висвітлити основи створеної ним авторської 
методики естетичного виховання.

На цей час відбулося 10 конференцій, які були присвячені 
різним проблемам розвитку музейної справи. Спектр питань 
піднятих та обговорених на цих конференціях досить широ-
кий. Поступово накопичилася достатня кількість матеріалів 
за результатами конференцій, що заслуговували на видання. 
Перший збірник за матеріалами перших п’яти конференцій 
було підготовлено і видано у 2014 році [1]. Матеріали наступних 
конференцій видаються окремою збіркою [2, 3, 4]. На сьогодні 
загалом видано чотири збірники, підготовлений рукопис п’я-
того збірника за матеріалами «ІХ Луньовських читань» та на 
часі збірник за матеріалами Х читань.

Плануючи професійний семінар, переважно для культур-
но-мистецької громадськості Харкова та області, цей науко-
вий захід привабив увагу спеціалістів не лише різних куточків 
України, але і зарубіжних колег. 

Слід зазначити, що тема двох перших семінарів були при-
свячені проблемам музейної педагогіки: «Музейна педагогіка: 
досвід, проблеми, перспективи» та «Музейна педагогіка у Хар-
кові: досвід і перспективи розвитку». Більшість доповідачів 
представляли набутий досвід застосування методів музейної 
педагогіки особисто чи колективом музейної установи, який 
вони представляли.

Наприклад, музеєзнавці, мистецтвознавці Харківського ху-
дожнього музею представили набутий досвід, який накопичу-
вався з 1980-х років в межах програми вихідного дня. В матері-
алах розкривається процес розвитку цієї форми діяльності, та 
поступове урізноманітнення цього напряму не лише тематич-
но, але і розширення можливостей залучення різноманітних 
категорій населення та використання різних форм роботи з 
музейною аудиторією [8, 12].

В опублікованих матеріалах також приділяється увага ана-
лізу діяльності Луньова і його внеску в розвиток музейної педа-
гогіки [9]. Розвитку цієї теми сприяв і факт, що серед учасників 
конференції багато хто знав особисто Луньова та добре знайомі 
з музейною експозицією та формами і методами його роботи.
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Важливо, що довгий час основи музейної педагогіки пов’я-
зувалися з організацією освітньо-педагогічного процесу. Тому 
різними формами музейної педагогіки намагалися охопити 
вікову категорію, яка була включена в освітній процес, тобто 
це учні та студенти.

Луньов же намагався охопити не лише дітей шкільного віку, 
але і дорослих. Для нього музей, і в першу чергу художній, по-
винен був стати важливим засобом формування більш вищого 
культурного рівня, ширшого культурного кругозору, що сприя-
ло б формуванню більш якісного життєвого простору людини, 
особистісному росту та розумінню інтересів дітей, важливості їх 
розвитку завдяки і відвідуванню занять товариства «Юний істо-
рик» та пізніше мистецького клубу «Райдуга» та участі у роботі 
музею. Тому велася широка робота по використанню різних му-
зейних методів серед населення: пересувні виставки, лекції та ін.

Іще одна цікава деталь сили впливу Луньовського ентузіазму — 
він передавався не лише його безпосереднім учням, тим хто був 
поряд, але і людям на далекій відстані. По відношенню до Луньо-
ва слово Учитель набагато ширше, його учнями назвали себе не 
лише ті, хто сидів у класі за партою на уроках, а ті хто сприйняли 
його естетичні ідеї, запалилися відданістю своїй справі та ін. 

На сторінках збірників висвітлюється діяльність вузівських 
музеїв. Зокрема, музейного комплексу Харківського університету 
імені В. Н. Каразіна, музею історії Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія», Етнографічного 
музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ» та ін-
ших. В сучасному музейному просторі зростає роль вузівських 
музеїв. Особливості їх діяльності в комунікативному просторі 
вищого навчального закладу та міста. Ці та інші проблеми та-
кож стали предметом обговорення на круглих столах, органі-
зованого в межах конференції. 

Пошуки та використання різних форм, застосування інно-
ваційних підходів, залучення до музейної роботи студентської 
молоді, говорить про взаємний інтерес до музейної діяльно-
сті та музейних експозицій і колекцій. Особливо такі підходи 
більш активно реалізуються в екскурсійній, виставковій роботі 
та проведенні різноманітних музейних заходів [13]. Також на 
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сторінках збірників знайшли відображення діяльність освіт-
ньо-виставкового закладу Харківського університету нового 
типу «ЛандауЦентр», який активно використовує в своїй діяль-
ності методи музейної педагогіки [7].

Сьомі Луньовські читання були присвячені темі «Музейний 
колектив і його проблеми». Автори доповідей підіймали акту-
альні питання організації роботи музейного колективу, його 
пошуки нових форм роботи і взаємодії з екскурсантом.

В ньому взяли участь науковці, музейники, педагоги вищих 
навчальних закладів, працівники Харківського художнього та 
історичного музеїв, Національного художнього музею України, 
художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна, Національного 
заповідника «Хортиця», державного історико-архітектурного 
заповідника «Хотинська фортеця», Центрального державного 
науково-технічного архіву України та інших закладів. 

Під час семінару, наприклад, працювали секції: «Музеї у сис-
темі мережевих зв’язків», «Екскурсії та екскурсанти: проблеми 
музейної комунікації», та круглий стіл «Вузівський музей: між 
минулим і майбутнім». Учасники семінару досвідом організації 
роботи колективів музеїв, проблемами організації музейного 
комунікативного простору, важливості в сучасних умовах роз-
ширення меж використання музейних форм і методів в нему-
зейних установах. Тому питання мережевих зв’язків, як в сис-
темі музейних так і немузейних, стають сьогодні актуальними 
в створенні музейного простору України. Учасники семінару 
також торкнулися питань організації більш широкого музейно-
го простору з допомогою комунікативних можливостей інтер-
нет-ресурсів, зокрема музейних сайтів та соціальних мереж [6].

Слід зазначити, що в роботі семінару беруть участь провід-
ні вчені, музеєзнавці, мистецтвознавці, художники, колекці-
онери, викладачі вузів та вчителі, краєзнавці, які в своїй ді-
яльності приділяють увагу музейній педагогіці. Проведення 
науково-практичного семінару «Луньовські читання», сприяє 
подальшому вивченню та популяризації як освітньо-педаго-
гічної, музейно-мистецтвознавчої спадщини Луньова та Пар-
хомівського історико-художнього музею, так і інших музейних 
установ України і зарубіжжя.
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Практика інтеграції освітнього та музейного простору 
стає дедалі актуальною. І, в контексті озвученого вище, 

представляємо музей як феномен педагогіки та пропонуємо 
один із варіантів, розглянути проблему формування економіч-
ної культури в учнів гімназії та ліцею шляхом використання 
музейного навчального матеріалу. 

Сучасний учитель має невпинно шукати нові шляхи реалі-
зації завдань шкільної реформи: вмінню вчитися, знаходити 
роботу та успішно жити, опановувати методики різноманітних 
інновацій, технологій навчання, формувати в учнів предметну 
компетентність. Проте виникають протиріччя між суспільно-е-
кономічною потребою у підготовці молоді до роботи в умовах 
сучасної ринкової економіки та перпеважно репродуктивною 
організацією освітнього процесу; між новими вимогами часу і 
невмінням учителя поєднувати науку та організацію пізнаваль-
ної діяльності. Отож, зупинимося на можливостях шкільного 
музею у формуванні економічної культури учнівської молоді.

Українське суспільство розвивається в досить складних умо-
вах. Відповідно до цього на шляху відродження й економічно-
го реформування потрібні особистості, які будуть усвідомлено, 
соціально орієнтованими в ринковій економіці, патріотично 
налаштованими, розумітися на основних принципах функці-
онування сучасної ринкової системи економіки, конкурент-
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носпроможними у праці. А здобувати економічну освіту учні 
починають у стінах закладів загальної середньої освіти. Оче-
видно, що головним об’єктом педагогічної діяльності є люди-
на. Спираючись на теорію філософії людиноцентризму, ми 
розуміємо, щоб бути успішною передусім мають бути знання 
[2, с. 7-20]. Чинними навчальними планами ЗЗСО передбаче-
но вивчення профільних курсів, які певною мірою забезпечу-
ють знання учнів гімназії та ліцею основ ринкової економіки: 
«Основи економіки», «Комерційна географія», «Економічна і 
соціальна географія», «Основи споживчих знань», «Основи під-
приємницької діяльності», «Географія світового господарства з 
основами економіки» та ряд інших .

Метою нашого дослідження є спроба довести, що здобути 
економічні знання і сформувати економічну культуру стар-
шокласників можна шляхом відвідування навчальних музеїв. 

Проблемою вдосконалення змісту і методики навчання гео-
графії та економіки на сучасному етапі займаються вітчизняні 
економ-географи, педагоги: М.Баранський, П.Масляк, М.Пістун, 
О.Топчієв, Ф.Заставний, І.Радіонова, Ю.Пахомова та ін.

Однак наявність значної кількості наукових праць не дає 
змоги всебічно розкрити проблему дослідження. Ми розгля-
немо один аспект багатогранної проблеми: можливість музею 
впливати на формування економічної культури та освіченості. 
Як стверджує вітчизняний вчений Н.Д. Горська: «Відвідання 
музеїв останнім часом стає не тільки популярним, а й модним» 
[1, с. 122].

До елементів шкільного музею відносять настінні стенди, 
пов’язані з економічною діяльністю людини, суспільства, держа-
ви; з економічними подіями, конкретними явищами, фактами, 
ситуаціями, що відбуваються у суспільстві. Ефективними є екс-
позиції «Економіка нашого населеного пункту». Варто учителю 
економіки запланувати для учнів гімназії та ліцею навчальний 
проект у музеї, систему лекцій, нестандартні уроки тощо.

Корисним може стати навчальна екскурсія на підприємство 
і відвідати там музей. Заздалегідь порекомендувати учням об-
рати ролі (екскурсійний гід, економіст) та підготувати випере-
джувальні завдання.
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Отже, музеї здатні підвищити рівень економічної освіченості 
та культури учнівської молоді за умов формування основних 
понять ринкової економіки на прикладі економіки свого насе-
леного пункту. Використовуючи в освітньому процесі сучасні 
педагогічні технології: рольові ігри, ділові фінансові ігри, кон-
кретні економічні ситуації, проблемні запитання економічного 
змісту та музейне середовище, ми створюємо сприятливі умови 
стійкої мотивації до подальшого поглиблення знань з еконо-
міки, формування економічної грамотності та саморозвитку 
учасників освітнього процесу.
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«Spark!Lab» — це місце, де діти, сім’ї та організовані 
групи можуть взяти участь у винаході, розробляти 

власні ідеї та вирішувати проблеми індивідуальним, унікаль-
ним способом. Центр прикладного винахідництва «Spark!Lab» 
був створений з метою вивчення інновацій і винаходів при 
центрі ім. Лемельсонів у Смітсонівському національному му-
зеї американської історії в 2008 р., а вже у 2012 р. він реалізу-
вав свій перший міжнародний освітній проект — лабораторія 
винахідництва SPARK!LAB, місцем проведення якого стала 
Україна, він відбувся у рамках комплексної Інноваційної про-
грами розвитку для дітей та молоді в Мистецькому Арсеналі. 
SPARK!LAB об’єднує мистецтво і технології в єдину програму, 
через яку діти пізнають, досліджують, вивчають навколиш-
ній світ, а також створюють власні вироби. SPARK!LAB — це 
інтерактивний простір з унікальною програмою, яка спонукає 
дітей та підлітків творити, здійснювати власні винаходи, здо-
бувати та поширювати знання про українських винахідників, 
науковців та митців [1]. 

Всі види діяльності у «Spark!Lab» зорганізуються навколо 
процесу винаходу та за його ключовими етапами:

• Визначення проблеми або потреби («Подумай над цим»);
• Проведення дослідження («Вивчи /досліди це»);
• Виготовлення ескізів («Намалюй це»);
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• Створення зразка або моделі («Створи це»);
• Тестування винаходу («Випробуй це»);
• Внесення покращень («Виправ / вдосконалюй це»);
• Представлення винаходу на ринку («Продай це»).
Вправи «Spark!Lab» передбачають самостійну діяльність 

учасників, однак, вони є більш ефективними для формування 
навичок, коли їх виконання координують підготовлені волон-
тери, або штатні працівники (педагоги, фахівці). Керівники 
програм, консультанти «Spark!Lab» користуються заснованими 
на дослідженні навчальними техніками, які допомагають учас-
никам визначити проблему для вирішення, або вид діяльності 
для вивчення, відповідають на запитання і, в разі потреби, нада-
ють мінімальну допомогу. Використання дослідницьких вправ 
стимулює конструктивне мислення, спостереження, активні дії, 
висування гіпотез, експериментування, випробування, розв’язу-
вання проблем та ін.. Заснований на філософії прагматизму та 
ідеях американського вченого Дж. Дьюї, дослідницький підхід 
до навчання, базований на запиті, включає постановку питань, 
дослідницькі рішення, створення нових знань, обмін відкрит-
тями й ідеями, роздуми над здобутими знаннями, схематично 
цей процес можна подати так:

Думай — Запитуй — Досліджуй — Твори —Обговорюй
Основними рекомендаціями щодо створення освітнього 

середовища, які були виокремлені у процесі експерименталь-
но-дослідницької роботи центру «Spark!Lab» та в подальшому 
були використані при реалізації авторського інноваційного 
освітнього проекту АРСЕНАЛ ІДЕЙ, Благодійного фонду «Мис-
тецький Арсенал», є наступні:

1. Фізичний простір має надихати на творчість.
Фізичний простір приміщення можна легко змінювати і тран-

сформувати для розміщення різних видів музейної активності 
(більшість обладнання на колесах). Матеріали розташовуються 
у легкодоступних відкритих контейнерах для зберігання, щоб 
відвідувачі могли отримати доступ до всього, що їм потрібно, 
без допомоги чи дозволу. Простір дозволяє проводити як інди-
відуальну, так і групову роботу, є локації для різних етапів ви-
нахідницької творчості. 
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2. Матеріали мають ключове значення.
Для організації освітніх програм використовуються стрічка, 

картон, LEGO, дерев’яні блоки, деталі механічних пристроїв, 
речі, які виготовлені за допомогою 3D-друку та ін.. Використо-
вуються знайомі дітям матеріали, та нові, незнайомі, які зна-
йомлять їх з новими властивостями, розширюючи їхні знання 
та досвід. Це поєднання відомого й нового може призвести до 
інноваційних, а іноді й дивовижних рішень.

3. Використання завдань / проблем, які мають декілька рі-
шень, дають ширші можливості для інновацій.

Відкриті питання стимулюють творчість та інновації. Вико-
ристовуючи гнучкі підказки, які дозволяють здійснювати різ-
ні інтерпретації, діти можуть ставити власні цілі, створювати 
прототипи, тестувати та налаштовувати конструкції, щоб ре-
алізувати власні ідеї. 

3. Співпраця є важливою.
Професійні винахідники відзначають важливість співпра-

ці з колегами та те, як співпраця може заповнити прогалини 
у знаннях чи навичках. Це відбувається також у лабораторії 
Spark !, де багато найдосконаліших і найскладніших винаходів 
є результатом роботи багатьох людей разом. Раніше технічні 
навички та знання вважалися основними факторами кар’єр-
ного успіху. Сьогодні лідери всіх галузей бізнесу відзначають 
провідну роль, яку відіграють навички 21 століття — творчість, 
критичне мислення, гнучкість, спілкування, співпраця та вирі-
шення проблем. Музейний простір та освітні програми мають 
враховувати можливості організації співпраці учасників [2].

Потреба в інноваторах є скрізь, ким би не стали сьогоднішні 
школярі, винахідниками, вчителями, лікарями чи керівниками 
уряду, їм потрібно буде мислити та працювати творчо. Застосо-
вуючи такі стратегії, як ті, що використовуються в «Spark!Lab», 
можна допомогти дітям розвивати творче мислення, практику-
ватись у гнучкому мисленні, набути навички вирішення про-
блем і застосовувати академічні знання для вирішення прак-
тичних завдань. Пропонуючи здобувачам освіти можливості 
розвивати ці навички, ми можемо допомогти їм стати творчи-
ми, стійкими мислителями та підготувати їх до того, щоб стати 
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новаторами завтрашнього дня. Допомогу у цьому можуть на-
дати музеї, які є важливими громадськими інституціями, що 
сприяють вільному обміну думками та можуть прищеплювати 
дітям та молоді такі цінності, як спільні підходи до вирішення 
актуальних завдань, творчих і наукових пошуків, стимулюван-
ня креативності, інтересу до усього нового — інновацій, техно-
логій, підприємництва.
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Осягнення невідомого, мета справжнього дослідника, від-
повідно завдання відшукати відносно невідоме серед ві-

домого. Дедалі більше стає відомого, частка невідомого зменшу-
ється. Відкриття невідомого або наукове відкриття передбачає: 
усвідомлення, що існує потреба дізнатися про процес або явище, 
тіло та інше., про яке не існує письмових згадок (для цього не-
обхідні фундаментальні знання або ж довготривалий інформа-
ційний пошук); мотивацію, що є поштовхом для задоволення 
пізнавальної потреби; ресурси, що дозволять забезпечити про-
цес пізнання. Кожна з визначених умов наукового відкриття в 
будь якій галузі науки і незалежно від масштабів є важливою. 
Усвідомлення того, що існує невідоме, відкривачем якого можеш 
стати «ти» складна справа. Захоплення певним видом діяльності 
переходить у необхідність поглиблювати її, найчастіше спира-
ючись на самоосвіту. Саме тому, постає необхідність створення 
спеціальних освітніх програм для окремих категорій дітей, які 
дозволять їм глибше і якісніше осягнути глибини науки з допо-
могою спеціалістів та відповідної якісної системної підготовки.

Кожна освітня програма спеціалізованої освіти наукового 
спрямування має включати в себе — діагностичний інструмен-
тарій, власне навчальну програму, методичні матеріали для 
педагогічних працівників, необхідний дидактичний супровід. 
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Освітні програми в цілому спрямовані на дослідження певної 
наукової проблеми, що передбачає розвиток творчого потен-
ціалу особистості, сприяє оволодінню методами наукових до-
сліджень, формуванню досвіду експериментальної діяльності, 
розвитку наукового стилю мислення та загальний розвиток 
особистості [3, с. 31]. 

Мотивувати учнів до виконання дослідницького пошуку в 
галузі мистецтва, літератури, географії, палеонтології та інших 
наукових напрямів стане реальністю за використання матері-
алів музеїв, як класичних із постійною або змінною експозиці-
єю так і віртуальних. Основним завдання класичних музеїв є 
донести інформацію, познайомити з експонатами експозиції. 
Сьогодні значна частка музеїв пропонує інтерактивні заходи: 
квести, лекторії, інтерактивні практикуми та інш., в ході яких 
проходить процес ознайомлення з експонатами музею в діяль-
ності до якої залученні відвідувачі.

Популярними сьогодні стали й віртуальні музеї це переду-
сім оцифровані надбання відомих музейних комплексів світу, 
які пропонують віртуальні екскурсії залами власних музеїв. 
Можливість спостерігати надбання історії або побачити рідкіс-
ні екземпляри природних речовин мотивує учнів до їх подаль-
шого вивчення. Дає можливість всім ознайомитися з історією 
та культурою цивілізацій та народів. Наприклад, на Музейних 
порталах [3] можна ознайомитися з переліками віртуальних 
музеїв; деякі з них, як реальних так і віртуальних, є для вас до-
сить відомими, наприклад, Ермітаж [1].

Здійснюючи віртуальні подорожі та споглядаючи представ-
ленні музейні експонати в учнів з’являється можливість вибо-
ру предмета дослідження, що стимулює інформаційний пошук 
пов’язаний з ним та дозволяє поглиблювати знання. Визначені 
дії в майбутньому можуть сприяти науковим відкриттям. 

Віртуальні експозиції мають значну кількість переваг, серед 
яких: доступність для перегляду з будь-якого регіону, та в зруч-
ний час, можливість ознайомитися з творами мистецтва, які 
в даний час не експонуються (не всі культурно-історичні цін-
ності експонуються постійно, деякі виставляються дуже рідко 
з метою їх ефективного зберігання).
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Віртуальні музеї це наймасштабніші віртуальні майданчи-
ки, на яких представлено значну кількість музейних експона-
тів. За ієрархією, віртуальні музеї класифікують на віртуальні 
галереї, віртуальні експозиції, віртуальні кімнати, віртуальні 
експонати [2, с. 48]. Кожний із них дає можливість ознайоми-
тися з природною або культурною спадщиною, викликати за-
хоплення творіннями людини чи природи. Миттєве захоплен-
ня згодом може перерости в стійкий інтерес, що є основою для 
подальшого дослідження. 

Зацікавити, доносячи інформацію яка є маловідомою та та-
їть в собі невідоме, до сьогодні це було основне завдання екс-
курсовода. Воно не втрачає свою цінність але і не є достатнім 
для сучасних споживачів на ринку послуг. Бажання отримати 
знання в окремій галузі породжує попит на них і появу пропо-
зиції на ринку послуг, яку сьогодні можуть задовольнити біль-
шість музейних комплексів. Ресурсами музейних комплексів 
є їх надбання та працівники (науковці та екскурсоводи), які за 
науково-педагогічної підтримки могли б реалізувати спеціальні 
освітні програми спеціалізованої освіти наукового спрямуван-
ня, що дозволять окремій категорії дітей задовольнити власні 
пізнавальні потреби, а можливо реалізуватися в науці.
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Музей є культурно-освітнім і науково-дослідним закла-
дом, що призначений для вивчення, збереження та 

використання пам’яток матеріальної та духовної культури, 
пам’яток природи, долучення людей до надбань національної 
та світової історико-культурної спадщини [1, с. 7]. 

Сьогодні музеї перетворюються на важливі осередки освіти 
й навчання. Вагомість цієї ролі базується на спроможності музе-
їв надавати інтерактивну, предметну й ідеологічну платформу 
громадськості для глибшого розуміння етнічної ідентичності, 
нації, світу [2].

Особливе місце серед музеїв посідають установи, створені 
для вшанування пам’яті людей, долі яких були спаплюжені тра-
гічними подіями. Їх експозиції відображають історію катастроф 
тих чи тих народів, події, що знецінювали людське життя. Осо-
бливість таких музеїв у тому, що зібрані в них матеріали та їх 
представлення здійснюють унікальний вплив на емоційно-ак-
сіологічний вимір людини. 

У Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи «Про викла-
дання історії у XXI столітті в Європі» наголошено на тому, що 
в освіті слід «зробити все можливе, щоб запобігти повторенню 
або забуттю таких подій, які мали місце в цьому сторіччі і зав-
давали спустошень, зокрема, голокосту, геноциду, етнічним 
чисткам, а також великомасштабним порушенням прав люди-
ни і основних цінностей та іншим злочинам проти людства...» 
[3]. Зазначимо, що Україна стала першою на пострадянському 
просторі державою, де відповідно до Рекомендації Ради Європи 
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тему Голокосту було уведено в навчальні програми закладів 
загальної середньої освіти. Вивчення історії має «бути інстру-
ментом, який запобігатиме злочинам проти людства» [3].

Серед музеїв, що висвітлюють трагедії людства в роки Другої 
світової війни, назвемо такі: Національний музей Аушвіц-Бір-
кенау (заснований у 1947 р., Польща), що розповідає про зло-
чини нацистів; Меморіальний комплекс історії Голокосту «Яд 
Вашем» (відкритий у 1953 р., Ізраїль) — офіційний меморіал в 
Єрусалимі, заснований для вшанування мучеників Голокосту і 
праведників народів світу;  Меморіальний музей пам`яті жертв 
Голокосту у Вашингтоні (заснований у 1993 р., США) — меморіал 
загиблим у роки Голокосту, державна установа для документації, 
вивчення та інтерпретації історії злочину;  Музей Толерантно-
сті  (дата заснування 1993 р, Лос-Анжеліс, США), відкритий при 
Центрі Симона Візенталя, що висвітлює дискримінацію окре-
мих груп населення, масове знищення людей за національною 
ознакою у ХХ столітті та боротьбу за громадянські права;  музей 
просто неба в Берліні «Топографія терору» (відкритий у 2010 р., 
Німеччина), розміщений на місці колишньої штаб-квартири 
гестапо, має інформаційно-виставковий та документаційний 
центри, де зібрано документи щодо примусової праці в роки на-
ціонал-соціалізму, представлено інформацію про становлення 
і розвиток режиму націонал-соціалістів, розповіді про тих, хто 
вчинив злочини проти людства;  Єврейський музей в Берліні 
(заснований у 2001 р., Німеччина), що показує двохтисячоліт-
ню історію єврейського народу та його культури; Єврейський 
музей і центр толерантності в Москві (відкритий у 2012 р., Ро-
сійська Федерація), що має постійну експозицію, яка презен-
тує історію російського єврейства, Центр толерантності, Центр 
авангарду, дитячий, дослідницький та освітній центри; Музей 
історії польських євреїв у Варшаві (заснований у 2013 р., Поль-
ща) — перша в Польщі громадсько-приватна установа, створена 
урядом, органами місцевого самоврядування та приватними 
особами. сучасна експозиція якого репрезентує тисячолітню 
історію польських євреїв [4].

У 2012 році в м. Дніпро відкрито музей «Пам’ять єврейського 
народу та Голокост в Україні» (далі по тексту — Музей (авт.), 
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заснований Дніпровською єврейською громадою та Центром 
«Ткума» («відродження»). Сьогодні Музей є одним із кращих в 
Україні. 

Робота над створенням Музею розпочалася в 1999 році, коли 
було зареєстровано центр «Ткума» для збору та систематизації 
експонатів єврейської історії, проектування експозиції музею, 
проведення наукової й освітньої роботи. Концепція музею пе-
редбачала розгляд Голокосту в контексті всесвітньої історії, 
історії України, єврейської історії на українських теренах. Ос-
новна мета музею — донесення глибини трагедії Голокосту як 
катастрофи людської цивілізації. Історія Голокосту показана в 
порівнянні з іншими страшними трагедіями, що спіткали люд-
ство й народи, які проживали на території України [2].

Музей — третій за розміром у світі меморіальний комплекс 
цієї тематики (загальна площа експозицій складає близько 
3 тис. м2). Тут є: зала «Світ, знищений Голокостом», присвяче-
на юдаїзму та духовному світу євреїв, ключовим подіям історії 
євреїв України XVII–XX століть; зала «Голокост» (найбільша 
за площею), експозиції та матеріали якої розповідають про 
виникнення нацистської ідеології, її антисемітську спрямо-
ваність, нацистські расові закони, антисемітську пропаганду 
в Німеччині та в окупованій Європі, про евакуації, депорта-
ції, гетто, концтабори та «центри знищення», колабораціо-
нізм, опір нацизму та подвиг Праведників народів світу, також 
містить експозицію «Зал пам`яті — зал імен», що присвячена 
пам’яті про шість мільйонів загиблих євреїв; зала «Світ після 
Голокосту. Єврейська культура», де знаходяться експозиція 
«Трагедії ХХ ст.» та тематичний блок «Єврейська культура», в 
якому представлені матеріали щодо зародження й розвитку 
єврейського театру, літератури, кінематографу та музичної 
творчості. Біля виходу з музею розміщено інсталяцію «Розлом 
світу» як нагадування про катастрофу цивілізації після прихо-
ду нацистів до влади [2]. 

Особливість і привабливість Музею в тому, що крім звич-
них для установ такого типу вітрин з експонатами, тут вико-
ристовують мультимедійні карти та арт інсталяції, гологра-
ми, трансляції відео і аудіо записів тощо. Це дає змогу зробити 
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історію менш сухою, більш особистісною й такою, що змушує 
задуматись, викликає зацікавленість, збуджує дослідницький 
дух. Погодимося з думкою про те, що це установа не з колекці-
онування експонатів, а музей цінностей та ідей [2]. 

З огляду на специфіку нашого дослідження закцентуємо ува-
гу на освітніх можливостях Музею. Наведемо приклад викори-
стання Музею як новітнього освітнього простору. 

Щорічно в м. Дніпро проходить Всеукраїнський дебатний 
турнір «Dnipro Open», який організує громадська організація 
«Нове бачення» в партнерстві з Інститутом вивчення Голокосту 
«Ткума». Вже п’ятий рік поспіль учасники турніру дискутують 
теми, пов’язані з Голокостом. У 2019 році ХІ турнір «Dnipro Open», 
що набув статусу міжнародного, зібрав 21 команду — 250 учнів 
6–11 класів. Теми дебатного турніру були такі: «Колаборація під 
час Другої світової війни і Голокосту — це стратегія виживання, 
а не свідомий вибір», «Історичні міфи про Другу світову війну 
і Голокост сприяють вивченню історії», «Андрей Шептицький 
повинен бути визнаний праведником народів світу». 

Активну участь у реалізації програми дебатного турніру бе-
руть наукові співробітники Інституту «Ткума» та Музею. Вони 
готують матеріали, тези та методичні поради для підготовки 
дебатерів до обговорення тем, проводять екскурсії та майстерні 
для учасників і тренерів дебатних команд, організують інтерак-
тивне спілкування зі школярами на складні теми Голокосту, 
колаборації під час Другої світової війни та мотивів людської 
поведінки, проводять круглі столи для вчителів і тренерів щодо 
проблеми історичної пам’яті про Голокост в Україні, особливості 
викладання цієї теми на уроках історії, знайомлять учасників 
з новими виданнями, присвяченими історії Другої світової вій-
ни та Голокосту. Особливо цікаво проходять екскурсії залами 
Музею. Такі екскурсії дають змогу учасникам турніру глибше 
пізнати історію Голокосту, дізнатися про долі конкретних лю-
дей, поринути у світ єврейського побуту й культури, і на цьо-
му фоні — емоційно забарвлено дискутувати й аргументувати 
в дебатних раундах. 

Таким чином, увібравши кращі світові практики музей-
ництва, музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Укра-
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їні» є гармонійним поєднанням меморіального, дослідницького 
і освітнього складників. Музей, виконуючи з-поміж інших ро-
лей роль освітнього центру, має значний потенціал для освіт-
ньо-педагогічної діяльності.
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Музейна сфера сьогодні надзвичайно швидко розвива-
ється. Сам музей давно перестав бути просто місцем, 

де зберігаються і експонуються артефакти, художні твори чи 
екзотичні предмети. Сьогоднішній музейний простір все біль-
ше стає середовищем для діалогу та комунікації між людьми, 
спільнотами, культурами, в якому відвідувачам надається 
роль не лише глядача, а й учасника процесу. Виражаються ці 
зміни в тому числі і у послугах, які музеї пропонують своїм 
відвідувачам. Зберігаючи традиційні для цієї галузі заходи (як-
то виставки, конференції, тощо), в залежності від свого профі-
лю, музейні заклади пропонують ще й низку освітніх подій, 
орієнтованих на популяризацію минулого, мистецтва чи на-
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уки серед дітей різних вікових груп. Це дає змогу розширити 
цільову аудиторію закладу та стати більш конкурентноздат-
ним, пропонуючи щось ексклюзивне, пов’язане зі специфікою 
музею або його експонатами (друковану, сувенірну продукцію, 
освітні послуги, тощо).

В царині освітніх проектів для дітей, Національний музей 
історії України (далі НМІУ), як і більшість класичних музе-
їв, має сильний потенціал. В ньому зберігаються унікальні 
колекції, оригінальні артефакти, витвори мистецтва, мемо-
ріальні речі, технічні винаходи та інші предмети, що мають 
цінність для розуміння минулого. Використання цього потен-
ціалу дає широкі можливості для роботи з дітьми не лише в 
освітньому, а й популярному форматі.

Саме проблемі поєднання популярного і освітнього аспекту 
роботи з дітьми у музеї присвячений даний виступ. Він базу-
ється на досвіді проведення дитячої програми у НМІУ «Магія 
символів», яка була розроблена з метою зацікавити учнів мо-
лодшого шкільного віку історією повсякдення та познайомити 
їх з інтелектуальною історією. Ця програма складається з трьох 
блоків: «Як писали до появи алфавіту?», «Майстерня Нестора» 
та «Козацька канцелярія». Кожна з цих тем розрахована на дві 
години та присвячена одному з історичних етапів нашого ми-
нулого. Адаптується ця тематика до вікових категорій дітей 
від 7 до 14 років. В центрі програми — ідея розвитку писемної 
культури на українських землях, а також, самі люди, які цю 
культуру створювали. Доповнює програму також тематична 
інтерактивна екскурсія до виставки «Homo scriptor. Людина, 
яка пише», що присвячена історії приладів для письма від ан-
тичності до сьогодення.

Особливості програми полягають в тому, що в її основу 
покладений практичний досвід дослідницької роботи з ар-
хеологічними та писемними джерелами (музейними, архів-
ними). Проводять заняття в залах музею представлені арте-
факти та предмети, що ілюструють обрану тематику. Серед 
них — писемне приладдя та зразки текстів різних епох. Ілю-
стративний, роздатковий матеріал та спеціально виготов-
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лені реконструкції також підібрані на основі оригінальних 
аналогів та знахідок з території України.

Програма дає змогу в ігровій формі зрозуміти місце пи-
семної культури в різний час. Зокрема, «Як писали до появи 
алфавітів» знайомить учнів з часами, що передували фоне-
тичному письму на українських теренах. Діти дізнаються 
про різні форми передачі інформації, в тому числі піктограми 
та предметне письмо, що розвиває в них уяву та креативне 
мислення. «Майстерня Нестора» присвячена поширенню пи-
семної традиції в давньоруський час, причому, як офіційної 
(літописам, релігійній літературі) так і повсякденної (берес-
тяним грамотам, графіті на стінах, тощо).

«Козацька канцелярія» зосереджена на ранньомодерній 
писемній традиції (XVI-XVIII ст.) українських земель, «папе-
ровій революції», появі та поширенні скоропису і впливах на 
нього мистецьких віянь. Велика увага приділяється освітній 
традиції українських земель та місцю писаря в Війську Запо-
різькому (Гетьманщині).

Ці заходи організовані у формі запитань, якими викладач 
(екскурсовод) направляє учня. Так як заходи не організовані 
за лінійним принципом, при потребі їх структуру можна змі-
нювати чи корегувати в залежності від вікової групи учнів чи 
місця проведення. Широке залучення реконструкцій та акцент 
на технічних і світоглядних змінах людини, що виражались 
у змінах писемної традиції, сприяють цілісному розумінню 
життя людини у минулому. Такий підхід розвиває критич-
не мислення, логіку і уяву, адже відповіді на запитання діти 
знаходять самі, виконуючи поставлені завдання.

Окрім самого процесу письма, велика увага у програмі приді-
ляється технічним питанням: технології виготовлення чорнил, 
пергаменту, паперу специфіці написання літер чи виготовлен-
ню приладдя для створення текстів. Пояснюючи їх, учні пара-
лельно дізнаються про інтелектуальну культуру, мистецтво, 
технічний розвиток того часу. Саме звернення до тематики по-
всякденності допомагає дітям пізнавати навколишній світ і ті 
явища, які їх оточують ледь не щодня. Через доступні речі, діти 
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легше засвоюють часом складний матеріал та запам’ятовують не 
політичні події і діяння «великих людей», а особливості епохи.

Таким чином, програма на дитячий день — це спосіб му-
зею адаптуватись до сучасних потреб молодшої вікової групи 
відвідувачів, виконуючи їх запит на цікаві, атракційні події 
з інтерактивними вправами та рухомими завданнями, одно-
часно проваджуючи освітній процес з тематики, яка в школі 
зазвичай оминається.



ЦЕНТРИ НАУКИ ЯК ПРОСТІР 
ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ОСВІТИ
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Одним із завдань сучасної науки є підвищення рівня та 
якості життя, шляхом розробки та впровадження інно-

ваційних рішень, продуктів. Вимагає це відповідно розвитку по-
тенціалу наукової діяльності, створення та функціонування нау-
кових шкіл, проведення наукових досліджень. У контексті цього 
актуалізується питання впровадження основ наукової освіти у 
систему формальної, неформальної та інформальної освіти, яка 
забезпечуватиме набуття наукових знань, формування вмінь та 
навичок наукової роботи. Втім, фахівці експертної групи з питань 
наукової освіти у звіті для Європейської Комісії на тему: «Наукова 
освіта для відповідальних громадян» (2015 р.) відзначають ряд про-
блем та викликів наукової освіти пов’язаних з рівнем залучення 
суспільства, зокрема молоді, до науково-дослідницьких процесів, 
прийняття рішень на основі наукових даних, але й також відпові-
дальності за ці рішення. Експерти наголошують на необхідності 
розширення наукового навчання впродовж життя, формування 
позитивних установок щодо сприйняття науки, зміни освітнього 
процесу таким чином, щоб створити кращі умови для підготовки 
науковців, налагодження взаємозв’язку між потребами суспіль-
ства та науковою практикою, інноваціями [4, p. 5-7]. 

Перелічені проблеми та виклики стосуються не конкретно 
взятої країни, а радше відображають тенденції у глобальному 
вимірі, які, залежно від держави, проявляються більшою чи мен-
шою мірою. Для України, науковий потенціал якої, насправді, є 
колосальним, а наукові розробки та досягнення багатьох наших 
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вчених відомі усьому світу, це мало б стати важливим імпульсом 
науково-технічного прогресу, інноваційного розвитку. Однак, у 
доповіді Інституту соціології НАН України (2018 р.) науковці ре-
зюмували негативну оцінку стану науки в Україні. Серед причин 
були названі соціально-економічні (неналежний рівень фінансу-
вання), соціально-політичні (негативне ставлення влади до науки 
і її сприйняття у суспільстві), інституційні (проблеми менеджмен-
ту та рівня конкурентоздатності наукових установ на сучасному 
ринку), соціально-культурні (зниження престижу науки, як і не 
сформованість культури наукової діяльності). Водночас досліджен-
ня показали, що довіра до вчених є однією з найвищих в україн-
ському суспільстві — 40 % [1], що, на нашу думку, даний показник 
повинні використати як каталізатор розвитку науки в Україні. 

У 1969 р. відбулися події світового масштабу, які не тільки 
започаткували нові тенденції у впровадженні пропедевтики 
наукової освіти на базі науково-освітніх просторів — музеїв та 
центрів науки, але змінився ще й підхід до розвитку музейної 
справи загалом. Так, 26 вересня 1969 р. було офіційно відкрито 
Центр науки Онтаріо в Торонто (Канада), а трошки пізніше 11 
жовтня — Музей науки Експлораторіум у Сан-Франциско (США). 
Що ж власне тоді відбулося? Разом із відкриттям перших музеїв 
науки, по-перше, змінився підхід до організації музейного про-
стору. Якщо раніше головним принципом роботи у музеях було 
«не доторкатися до експонатів», то вже в Центрі науки Онтаріо, 
як і в Музеї науки Експлораторіум не просто дозволялося дотор-
катися до експонатів, а навіть більше — заохочувалося до вза-
ємодії з ними. По-друге, еволюціонував і спосіб представлення 
музейних експонатів, які не стільки демонстрували історичне 
минуле, а скільки вже показували явища, закони та законо-
мірності з різних галузей науки. Вони стали інтерактивними, 
які дозволяли відвідувачам безпосередньо з ними взаємодіяти. 
По-третє, у методологічну основу організації експозиційного 
простору були закладені положення проблемно-пошукового 
навчання, сутність якого полягає у тому, що суб’єкт пізнання 
самостійно набуває знань та досвіду. По-четверте, змінились 
місце та роль музейного відвідувача, який із пасивного спосте-
рігача ставав активним набувачем нових знань через досвід. 
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Не випадково на сайті Музею науки Експлораторіум зазначено, 
що, «роблячи науку видимою, дотиковою та доступною для ши-
рокого кола людей — в музеї, он-лайн просторі, в класі — наш 
спосіб навчання та викладання, який заснований на досліджен-
ні, впливає на наукову освіту у всьому світі» [3]. 

З того часу і до сьогодні відбувся значний стрибок у розвитку 
музеїв та центрів науки, які продовжують відкриватися у різних 
населених пунктах по всьому світі та які щорічно приймають сот-
ні мільйонів відвідувачів різних вікових категорій, від наймолод-
ших дітей і до дорослих, адаптуючи таким чином експозиційний 
простір до інтересів та потреб найрізноманітніших соціальних 
груп. Як приклад, можна назвати одні з найбільших: Центр нау-
ки Коперник (Варшава, Польща), Центр науки Еврика (Гельсінкі, 
Фінляндія), Центр науки Експериментаріум (Копенгаген, Данія), 
Музей науки НЕМО (Амстердам, Нідерланди) та багато інших.

Новітні технології модернізували форми та методи музей-
ної педагогіки, які сьогодні використовуються у музеях та цен-
трах науки. Значно зміцнився їх потенціал у розвитку наукової 
освіти, заснованої на допитливості. Активно використовують-
ся при організації музейного середовища філософські ідеї тео-
рії конструктивізму, коли людина є творцем власних знань. У 
цьому якраз і прихований значний потенціал музеїв та центрів 
науки, які все частіше стають своєрідним містком між наукою, 
науковцями та суспільством. Інколи через недостатню поінфор-
маність, громадяни можуть негативно сприймати певні наукові 
розробки чи взагалі роботу науковців. У цьому контексті музеї 
та центри науки є унікальними просторами для наукової кому-
нікації із суспільством, залучення все більшої кількості людей 
до наукової діяльності, роз’яснювання принципів та засад здійс-
нення наукових досліджень. Більше того, центри та музеї науки 
функціонують вже не стільки як простори залучення людей до 
науки, а сприяють розвитку свідомості спрямованої на сталий 
розвиток суспільства і пошуку рішень у вирішенні глобальних 
проблем та викликів, які постають сьогодні перед людством. 

Німецький науковець Пітер Герінг у своїй статті «Музеї нау-
ки та наукова освіта», аналізуючи перспективи розвитку музеїв 
науки у залученні до наукової освіти, вважає їх перевагою те, що 
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вони сприяють розвитку наукової грамотності, використовуючи 
об’єктно-орієнтований підхід в освітньому процесі, що відбува-
ється на базі музеїв науки. Це означає, що відвідувачі, зокрема 
учні, можуть бачити предмети чи речі, про які вони читають, діз-
наються, на відміну, наприклад, від університетського рівня, де 
такі можливості надаються періодично. На його думку, це надзви-
чайно стимулюючий фактор у послідовності навчання [2, p. 406]. 
Використовуючи експозиційні простори, музеї та центри науки 
пропонують широкий спектр навчальних та освітніх програм з 
різних галузей наук, зокрема проводяться заняття у створених 
на їх базі лабораторіях, сучасних мультимедійних центрах тощо. 
Таким чином, функції музеїв та центрів науки значно розширю-
ються, все частіше набираючи форми і змісту осередку освіти. 

Підсумовуючи, можемо помітити, що існує взаємозв’язок 
між тими проблемами і викликами, які згадувалися нами на по-
чатку, та тим, що пропонують сьогодні музеї та центри науки у 
впровадженні наукової освіти, популяризації професії науковця 
та залученні широких верств суспільства до набуття наукових 
знань і навичок наукової діяльності, які є вкрай необхідними 
сучасним громадянам. Власне тому, порушена нами тематика 
потребує глибших досліджень, зокрема форм та методів сучас-
ної музейної педагогіки, відмінностей та подібностей музеїв 
і центрів науки як між собою, так і з традиційними музеями, 
принципів та засад впровадження наукової освіти в музейних 
просторах, зокрема в умовах України.
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«В ід освіти людей країни залежить її доля», — сказав 
колись письменник та прем’єр-міністр Великобри-

танії Бенджамін Дізраелі. Усі ми розуміємо актуальність цих 
слів сьогодні. Як забезпечити якісну освіту, як сформувати та 
зберегти інтерес людей різного віку до освіти?

У 2014 році я та мій партнер відкрили в м Одеса інтерак-
тивний освітньо-пізнавальний центр «Музей цікавої науки». 
Основна ідея була в тому, щоб викликати інтерес відвідувачів 
Музею цікавою науки до явищ навколишнього світу, задумати-
ся про суть явищ, почати задавати питання собі і оточуючим, 
поекспериментувати і отримати результат. Ми, творці Музею 
цікавою науки, переконані: вчитися — цікаво! Але як заціка-
вити абсолютно кожного? У ХХI столітті на людину обрушуєть-
ся потік інформаціі. Інформація яскрава, гучна, скандальна. 
Люди, а особливо, діти, поступово звикають помічати тільки 
саме барвисте.

Але, згадаємо золоте правило дидактики Яна Коменського: 
«Все повинно бути представлено зовнішнім почуттям, наскіль-
ки це можливо, саме: видиме — зору, чутне — слуху, нюхати — 
нюху, куштували — смаку, відчутне — дотику, якщо ж що-не-
будь може бути одночасно сприйнято декількома почуттями, 
то і представляти цей предмет одночасно кільком почуттям ».

Тому з кожним експонатом Музею цікавою науки відвідувачі 
Музею можуть активно взаємодіяти: чіпати, тиснути, качати, 
слухати, нюхати і т.д. Це сприяє тому, що людина зупиняєть-
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ся, зауважує, цікавиться, замислюється. Навчені екскурсоводи 
допомагають поясненнями, підтримують у вивченні і експери-
ментах, створюють обстановку для питань і гіпотез.

 За час роботи Музею ми змогли зробити важливий висновок: 
якщо людина зацікавилася пізнанням, почав задавати питан-
ня «як, чому і навіщо», то такий образ мислення переноситься 
на всі сфери життя.

Висновок стосується і дітей, і дорослих. А це і є крок до кри-
тичного мислення. Адже критичне мислення — навик, який 
використовується для аналізу речей і подій з формулюванням 
обґрунтованих висновків і дозволяє виносити обгрунтовані 
оцінки, інтерпретації, а також коректно застосовувати отри-
мані результати до ситуацій і проблем.

Музей цікавої науки активно співпрацює з «Академією не-
перервної освіти» і зі школами України. Висновок педагогів од-
нозначно: діти, які відвідують Музей цікавою науки починають 
більш усвідомлено вчитися, збільшується мотивація до отри-
мання знань і розвиваються навички критичного мислення.
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КОЛЕКЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ МУЗЕЇВ  
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І НАВЧАННЯ

Наталія Писаревська,
директор Державного політехнічного музею 
при КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
м. Київ, 
e-mail: museum@kpi.ua

Традиційно «День надбання університетських музеїв», 
відбувається 18 листопада, починаючи з 2003 року. Кож-

ного року він має свій девіз. В цьому році це — «(R)evolution«.
Цей захід створений для того, щоб суспільство було поінфор-

мовано про надбання університетських музеїв та про те, як воно 
застосовується в музейній педагогіці. Він заснований Міжнарод-
ною асоціацією університетських музеїв Європи «Universeum» 
(Європейська Мережа Академічної Спадщини). В Європі прийня-
то вважати академічною спадщиною різні колекції — універси-
тетів, музеїв, архівів, бібліотек, ботанічних садів, астрономічних 
обсерваторій, будівель університетів. Академічна спадщина 
втілює в себе 900-річний внесок університетів у розвиток нау-
ки і знань і є основним компонентом європейської ідентичнос-
ті та культури. У 2013 році його темою була наступна: «Униз і 
вглиб кролячою норою. За лаштунками виробництва знань». 
Традиційно склалося, що більша частина музейних колекцій 
чи бібліотечних архівів залишалися прихованими від широкої 
громадськості, тому завданням 2013 року було їх широке від-
криття перед суспільством. Впродовж десяти років наш музей 
входить та активно співпрацює з міжнародними організаціями 
ІСОМ (Міжнародна рада музеїв) та «Universeum». 

Музей брав участь у конференціях Європейської музейної 
спільноти в Італії, Норвегії, Туреччини, Польщі. В свою чергу 
наш музей був співорганізатором міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Університетські музеї: європейський досвід 
та українська практика», яка проводилася в Києві. Серед орга-
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нізаторів був Український комітет Міжнародної ради музеїв, а 
учасниками Регенсбурзький університет (Німеччина), Римський 
університет „Ла Сапієнца» (Італія), університет Луї Пастера у 
Страсбурзі (Франція), університет „Париж-Південь» (Франція), 
Єреванський держаний університет (Вірменія). Вперше в роботі 
музейних конференцій України взяли участь президент Між-
народного комітету університетських музеїв і колекцій (UMAC), 
що входить до Всесвітньої ради музеїв. В результаті такого спіл-
кування у нас з’явилась можливість познайомитися з роботою 
європейських університетських музеїв та порівняти зі своєю. 

Що ж все ж таки знаходиться «за лаштунками виробництва 
знань»? Які колекції входять до складу музеїв Європи — най-
старішого університету, рівного нашому за віком та одному з 
наймолодших? Значну частину всіх університетських колекцій 
займають пристосування, механізми та пристрої, яких не існує 
в природі, і які виготовляються людиною для здійснення про-
цесів пізнання, виробництва та обслуговування невиробничих 
потреб суспільства. Кожен з цих інструментів виготовлявся в 
єдиному екземплярі, в нього вкладалася як технічна майстер-
ність так і художнє оздоблення. Тому для них характерно ви-
значення «мистецтво і майстерність». 

У XVIII столітті саме на таких інструментах проводились 
лекції фізиків, які часто представлялися як театральні вистави 
і були надзвичайно популярними. Курси з фізики викладались 
доступною мовою, демонструвалися в аристократичних салонах 
і при дворах. Надзвичайно модними були «електричні» вечірки, 
які давали можливість випробувати на собі явища електрич-
ного тяжіння, відштовхування, удару та іскріння. 

Прилади такого характеру представлені в університетських 
музеях Італії, Франції, Англії, Німеччини, тобто там, де історія 
університетів починається з далекого минулого. Ці колекції 
можна умовно пов’язати з історією розвитку науки і внеском 
університетів у її розвиток. Порівняно молоді університети, яким 
100 і менше років, володіють іншими колекціями, пов’язаними 
з розвитком енергетики, зв’язку, комп’ютеної техніки. Різно-
манітні авторські колекції, які збиралися останні 50–30 років, 
складають основу нових музеїв і продовжують поповнюватися.
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Один із найстаріших університетів Європи був заснований 
в італійському місті Падуя 1222 року. У епоху Відродження уні-
верситет був одним із центрів науки з астрономії, медицини і 
права. Підтримка Венеціанської республіки захищала дух неза-
лежності університету від догматиків та впливу Риму. З імена-
ми великих вчених періоду Відродження такими як Коперник, 
Галілей, Скорина та іншими пов’язана і поява в ньому колекцій 
техніки. В основному це інструменти для фізичних і хімічних 
досліджень, виготовлені за їхніми розрахунками. Складовою 
частиною академічної спадщини університету Падуї є створе-
ний у 1545 році ботанічний сад, найстаріший в Європі, що діє і 
понині. Взагалі університет має 11 музеїв, які об’єднуються і ко-
ординуються музейним Центром ( CAM, Centro Ateneo Museum). 
Серед них: Музей антропології, колекція його датується початком 
ХІХ століття, зберігає остеологічні, етнографічні колекції та тво-
ри мистецтва Сходу. Ботанічний музей, із зразками засушених 
рослин, зібраних у 1835 році, колекцією водоростей, грибів, мо-
хів, лишайників, насіння і плодів. Дуже цікавим є Музей освіти, 
заснований у 1987 році. Експозиція його складається з предметів, 
зібраних у бібліотеці Міністерства освіти, дитячих садках, шко-
лах і університетах (підручники, зошити, фотографії, іграшки, 
меблі). Один з найстаріших — Музей геології та палеонтології, 
як самостійна частина Vallisneri музею (1734 року), що має пре-
красні колекції гірських порід і скам’янілостей північного схо-
ду Італії. Музей машин «Енріко Бернарді»— це будинки-музеї 
реліквій і документів, які відображають розвиток інженерних 
наук. Серед експонатів триколісний автомобіль 1894 року. Музей 
мінералогії — колекції корисних копалин, що класифікуються 
відповідно до їх походження: тематичні, систематичні, генетич-
них і родовищ корисних копалин. Gasser колекція включає в 
себе 2600 мінералів з   регіонів Трентіно-Альто-Адідже і австрій-
ського Тіролю. До музеїв Падуанського університету відноситься 
Музей археологічних наук і мистецтв, розміщений в старовин-
ному «Palazzo Liviano», оформлений відомим дизайнером Джіо 
Понті. В ньому зібрання старожитностей, артефактів і гіпсових 
моделей. В університеті працює музей Астрофізична обсерва-
торія Asiago та Музей зоології — з колекціями XVІІI–XX століть. 
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Зупинимося на Музеї історії фізики. У ньому знаходиться чудова 
колекція історичних наукових приладів XVI–ХХ століть. Вона 
являє собою свідоцтво жвавої наукової діяльності в універси-
теті Падуї в цей період. Серед них телескоп Галілея, який і досі 
використовується для досліджень. До XVI століття відноситься 
астролябія — перлина епохи Відродження, серед інструментів 
XVIІ століття є унікальні астрономічні та математичні пристрої, 
мікроскопи, дуже важливі для науки тих років. Основу колек-
ції заклав Джованні Полені, вчений і філолог, який став у 1739 
році першим професором експериментальної філософії Паду-
анського університету та заснував в 1740 році перший кабінет 
фізики — «Театro di Filosofia Sperimentale».

Видовищні ефекти були типовою рисою багатьох аспектів 
науки XVIІІ століття. Мода на культуру і уявлення науки через 
наочні експерименти серед вищого класу суспільства стимулю-
вала попит на нові навчальні посібники. Вони включали в себе 
моделі простих і складних машин, що демонструють практичне 
застосування наукових принципів. Навчальну апаратуру часто 
отримували із застарілих дослідницьких приладів. Численні 
висококласні та ефективні прилади, описувані в трактатах XVIІІ 
століття, продовжували використовувати в наукових кабінетах 
з незначними змінами аж до початку ХХ століття. Колекцію По-
лені путівник по музею описує таким чином : « До самої смерті 
в 1761 році вченому вдалося створити багату колекцію — близь-
ко 400 інструментів, де були представлені напрямки сучасної 
фізики. Були також математичні, креслярські і метеорологічні 
прилади. Деякі пристрої були придбані у відомих європейських 
учених таких як Ян ван Мюссенбрук і Жан Антуан Ноллє. Але 
більшість інструментів Полені були зроблені у Венеції і Падуї під 
його керівництвом і за його описами. Колекція Полені набула 
відмінну репутацію у всій Європі. Французький астроном Же-
ром де Лаланд, наприклад, писав в 1790 році, що школа фізики, 
створена в Падуї, була на одному рівні зі світовими школами тих 
років». В музеї зберігається близько сотні предметів з колекції 
Полені. Відзначимо Macchina divulsoria — пристрій, призначе-
ний для вивчення міцності матеріалів. Полені використовував 
цей інструмент для вивчення критичного стану купола собору 
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Святого Петра у Римі (разом з архітектором Луїджі Ванвітеллі) 
на прохання Папи Бенедетто XIV. Полені дійшов висновку, що 
необхідні великі залізні кільця для зміцнення купола і після 
експериментів з інструментом визначив розміри кілець, якими 
і був укріплений купол у 1743-1748 роках. Подальша колекція 
музею збиралася професорами фізики і грала протягом століть 
важливу роль у підтримці досліджень та дидактики. Особливо 
цікаві інструменти, пов’язані з відомими вченими ХІХ-ХХ сто-
літь, таких як Джузеппе Беллі, Анжело Беллані, Леопольдо Но-
білі, Джованні Баттіста Амік, Аугусто Риги і Бруно Россі. Музей 
в даний час продовжує доповнювати колекцію інструментами 
і приладами з наукових підрозділів університету. Таким чином 
музей зберігає тісні зв’язки не лише з минулим науки, але і з 
сучасними науковими дослідженнями та досягненнями, які в 
даний час здійснюються в університеті Падуї. Багато з пред-
ставлених інструментів з механіки, оптики, астрономії, наві-
гації були виготовлені у Великобританії, Франції та Німеччині. 
Астрономічні обсерваторії з ХV століття оснащувалися, в основ-
ному, британськими приладами. Лише в ХІХ столітті, з бурхли-
вим розвитком освіти, виникла необхідність у нових апаратах 
для вивчення акустики, теплотехніки, оптики та електрики. 

Звичайно такою колекцією треба ретельно опікуватись. 
Куратором музею історії фізики є доктор Софія Талас — фізик, 
історик фізики, дійсний член Європейського фізичного товари-
ства, яка працювала в університетах Женеви, вивчаючи історію 
фізичних інструментів Європи. Її дослідження та дослідження 
ще одного історика фізики і спеціаліста музейної справи Мар-
ти Лоренцо з Музею науки університету Лісабона, присвячені 
історії колекцій та академічної спадщини. Спілкування з цими 
фахівцями були надзвичайно корисними, ми сподіваємося про-
довжити його в стінах нашого музею.

Другий значний період у створенні університетів і музей-
них колекцій пов’язаний з кінцем ХІХ і початком ХХ століття. 
Проілюструємо це на прикладі Норвезького університету на-
уки і технології у м. Трондхейм. Університет є головним цен-
тром технічної інженерної освіти в країні. Він був створений 
на базі кількох навчальних закладів — Норвезької технічної 
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школи, Колегії науки і мистецтва, Музею природничої історії 
та археології, Медичного факультету і Трондхеймської музич-
ної консерваторії. Університет ділиться на сім факультетів: ар-
хітектури та образотворчого мистецтва, інженерно-технічний, 
гуманітарний, природничих наук і технологій, інформаційних 
технологій, математики та електроніки, медичний, суспільних 
наук і технологічних управлінь. До складу університету вхо-
дить також Музей природничої історії і археології та бібліотека. 
Цей музей є публічним і дуже популярним місцем для жителів 
Трондхейма. Цікавими музеями університету можна назвати 
комп’ютерний і музей-колекцію фізичних приладів. Якщо пер-
ший доступний для відвідувачів, то другий — закритого типу 
для проведення лекцій та спеціальних екскурсій. 

Прикладом музею «молодих» університетів Європи є музей 
Технічного університету в місті Ополе, Польща. Існує він всього 
два роки і значною частиною його є унікальне зібрання рент-
генівських трубок. Цю експозицію було відкрито рівно через 
110 років після присудження Нобелівської премії Вільгельму 
Конраду Рентгену — першому лауреату Нобелівської премії з 
фізики. В основу розділу лягла колекція доктора Гжегожа Єзер-
ського, що містить більше тисячі експонатів. Доповнюють екс-
позицію роботи сучасної фотохудожниці, зроблені за допомогою 
рентгенівської техніки, а також рентгенівські апарати початку 
ХХ століття. Сама експозиція складається з чотирьох розділів: 
медицина , промисловість, дифракція, флуоресценція — це ті 
області, де застосовувалися рентгенівські промені.

Цікаво відмітити, що наш музей був причетний до відкрит-
тя музею в Ополе. Ректор Технічного університету в Ополе пан 
Єжи Скубіс під час офіційного візиту до НТУУ «КПІ», відвідав 
наш музей та запросив директора ДПМ надати методичну та 
практичну допомогу у створенні та відкритті нового музею в 
Ополе. Цей досвід був корисним для обох сторін. Для нас було 
цікавим дізнатися як з практично однорідного матеріалу мож-
на зробити надзвичайно цікаву експозицію.

Таким був невеличкий екскурс за «лаштунки освіти» деяких 
університетських музеїв Європи. А що знаходиться «за лаштун-
ками освіти» в нашому університеті — ви можете не тільки по-
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бачити у нас в музеї, а бути безпосередньо причетними до його 
поповнення і модернізації, до створення цікавої і пізнавальної 
подорожі в історію науки, техніки та людських пристрастей. 

Загальна картина світового наукового розвитку — це як кар-
тина, що складена з окремих пазлів. І пазл «Наука і техніка Укра-
їни» не є зайвим, бо без нього загальна картина буде неповною.
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Необхідність розуміння наукового прогресу людства за-
лишається актуальним і сьогодні. Зокрема, щоб краще 

розуміти це явище, 1969 р. в США було відкрито унікальний 
музей, який змінив обличчя багатьох подібних закладів у світі. 
Він став досягненням усієї вченої спільноти не лише в Північ-
ній Америці, але і на інших континентах світу. Мова йде про 
перший інтерактивний музей науки «Експлораторіум». Його 
відкриття пов’язане з іменем американського фізика Френка Оп-
пенгеймера (1912-1985). Зокрема особистий досвід викладання 
вченого у школі спонукав до створення спеціального місця для 
позашкільної наукової освіти в США, де можна було проводити 
спільно з дітьми наукові експерименти. Наприклад італійський 
дослідник Луїджи Амодіо вказує, що «Експлораторіум» вважа-
ється другою генераціє музеїв науки, який вже виокремився 
як центри науки [1, с. 34]. Тому, відповідно, він став першим у 
світі центром науки в сучасному розумінні. 

Однак, перед тим як було здійснено відкриття цього музею в 
Палаці витончених мистецтв 1969 р. у м. Сан-Франциско, Френк 
Оппенгеймер виклав своє бачення самої ідеї такого центру у 
відкритому листі 1968 р. для широкого загалу. Він вважав, що 
саме у новоствореному місці відвідувачам буде надано значно 
ширше поле для проведення експериментів. Як зазначав сам за-
сновник, що в такому середовищі люди зможуть ознайомитися 
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з деякими аспектами науки і почати накопичувати розуміння 
за допомогою маніпулювання, спостереження, за поведінкою 
лабораторних приладів і механізмів [4, c. 2]. На його думку по-
дібне місце може пробудити приховану цікавість і дати хоча б 
часткові відповіді на питання, що турбують людину. Центр на-
уки «Експлораторіум» став першим місце, де можна було влас-
норуч користуватися експонатами і самостійно ставити прості 
наукові експерименти. Таким думкам сприяла його особиста 
робота з дітьми. Він почав займатися науковими проектами з 
учнями місцевих шкіл у штаті Колорадо в період 1960-1968-х ро-
ків і, врешті-решт, став учителем природознавства в середній 
школі містечка Пагоза-Спрінгс (Колорадо). Польові практики 
і експерименти, які він проводив зі своїми учнями, стали на-
мітки для практичних методів викладання і навчання, які він 
пізніше реалізував в «Експлораторіум» [3, c. 211].

У своєму листі від 1968 р. він пише наступне: «Було зроблено 
чимало спроб перекинути місток між експертами і необізнани-
ми. Видавалися книги, журнальні статті, виходили телепрога-
ми, проводилися різні курси в школах. Ці спроби, хоча і цінні, 
приречені на невдачу так як позбавлені наочності; потрібні 
механізми, які люди можуть бачити і відчувати; прилади, що 
демонструють явища, які можуть бути спровоковані, припине-
ні, змінені самими відвідувачами. Пояснення науки і техніки 
без реквізиту нагадує спробу навчання плаванню без допуску 
учня до води» [4, c. 2]. Він вважав, що формування подібного 
середовища може надати для людей краще розуміння науки 
і розбудити природну допитливість, що пробуджуватиме до 
проведення експериментів. 

Френк Оппенгеймер описав форму для розбудови свого цен-
тру науки у наступній тезі: «Форма організації, відповідна мети 
музею включила б у себе презентацію різних областей науки 
і техніки з розділами, що зачіпають фізіологію сприйняття і 
елементами мистецтва, пов’язаними з різними видами сприй-
няття. Можна, наприклад, влаштувати п’ять основних секцій, 
засновані відповідно на слуху, зір, смак, запах і дотик (вклю-
чаючи сприйняття холодного і гарячого), а також на системах 
контролю балансу, руху і тілесних маніпуляцій» [4, c. 2].
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Таким чином варто говорити про ґрунтовне теоретичне 
осмислення і формування особливої філософії центру науки 
«Експлораторіум», зокрема перед його відкриттям. На думку 
Френка Оппенгеймера музей науки не повинен заміняти шко-
лу або практичні заняття, але він може бути тим місцем, куди 
люди приходять вчитися і навчати когось іншого. Відвідувачі 
такого науково простору повинні відчувати, що їхні погляди на 
науки змінюються та оновлюються. І, перш за все, це відчуття 
повинно бути щирим і давати поняття про глибину впливу на-
уки і технології на людські цінності.
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Ми описуємо сукупність взаємозв’язаних способів та 
прийомів доцільного проведення екскурсійної роботи 

в гімназії та ліцеї з водоохоронної тематики. Основою для впро-
вадження стала комплексна програма краєзнавчого гуртка «Юні 
кияни», яка була представлена в газеті «Краєзнавство. Геогра-
фія. Туризм» [1, стор. 38-49]. Організація практичної діяльності 
була здійснена на базі ЗЗСО № 200 Святошинського району м. 
Києва у 2018-2019 н.р.

Учасники творчого об’єднання «Юні кияни» рухаючись 
від готелю «Дніпро» підійшли до Європейської площі. Вона 
називалася в ХІХ столітті Кінною площею, де проводилися 
кінні ярмарки. Саме над Європейською площею за проектом 
київського архітектора Андрія Меленського 1801–1803 роках 
збудовано Перший міський театр і площа стала називатися 
Театральною. У цей час було прокладено Володимирський 
узвіз та сучасна вулиця Михайла Грушевського. Двадцять 
п’ять років з 1817–1842 роках будувався Олександрівський 
костел, перший в Києві. В 1840 році споруджено фонтан «Іван» 
названий на честь тодішнього цивільного губернатора Києва 
Івана Фундуклея.
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У 1851 році перший міський театр розібрали, за проектом 
Олександра Беретті збудували готель «Європа» (1857–1858) від 
якого походить сучасна назва площі — Європейська. Будинок 
знесено 1979 році, а на його місці збудовано кол. філіал Централь-
ного музею В. І. Леніна. Саме на Європейській площі вперше в 
1892 році у кол. Російській імперії пішов електричний трамвай, 
який 85 років перевозив киян.

На місці стадіону «Динамо» раніше розташовувався відомий 
не лише в Києві розарій. Вже після революційних жовтневих 
подій на початку ХХ століття у травні 1927 року планувалося 
відкрити стадіон Київського пролетарського спортивного то-
вариства «Динамо». Будували стадіон три роки і урочисто від-
крили 12 червня 1933 року матчем «Київ–Харків», де перемогу 
здобули кияни з рахунком 2:1. Вболівальників прийшло у два 
рази більше ніж міг вмістити стадіон через оголошення при-
дбати продукти на стадіоні.

Вже за нашого часу 15 травня 2002 року стадіону присвоєно 
ім’я Валерія Лобановського, легендарного тренера футбольного 
клубу «Динамо». У травні 2003 року йому відкрито оригіналь-
ний пам’ятник.

Петрівська алея, вулицею 390 м якою рухалися юні дослідни-
ки-краєзнавці, названа на честь Петра І, прокладена 1909–1912 
роках і присвячена до 200-ліття Полтавської битви. Це місце кия-
ни знали і любили, тут розташовувався Шато-де-Фльор або замок 
квітів — частина колишнього Царського саду (нині Міський парк). 
В 1863 році французький підприємець відкрив розважальний за-
клад (кафе-шантон). У 1879 році було засновано Російське драма-
тичне товариство, а після революційних подій 1917 року з’явилися 
спортивні майданчики, в 1933 році відкрито стадіон «Динамо».

Парковий міст відкрито 22 листопада 1910 року, як пішохід-
ний місток, що сполучає Міський сад (колишній Царський сад) 
та Хрещатий парк (колишній Купецький сад). Міст споруджений 
за проектом Євгена Патона, був першим розбірним металевим 
мостом в Південно-Західному краї кол. Російської імперії. Ки-
яни дали йому романтичну назву — «Міст закоханих». Незва-
жаючи на невеликі розміри, міст був розрахований на значні 
навантаження, в середньому 400 кг/1 м². На табличці зазнача-
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ється неправильна дата відкриття — «Парковий міст 1912 за 
проектом Є. О. Патона. Відновлено 1983». І справді, в 1983 році 
старі конструкції мосту було демонтовано й перевезено до Пе-
реяслав-Хмельницького музею народної архітектури Середньої 
Наддніпрянщини, а за їх зразком встановлено нові. У січні 2014 
року Міст закоханих було пошкоджено і пізніше відновлено на 
кошти громади м. Коломия Івано-Франківської області.

Відразу за Мостом закоханих постає незвичайний пам’ятник 
«Історії кохання» (рис. 1).

Рис. 1. Незвичайні історії про кохання біля пам’ятника Закоханим.

Пам’ятник закоханим італійцю Луїджі Педутто та українці 
Мокрині Юрзук з села Кам’янець-Подільського району Хмель-
ницької області відкрито сьомого травня 2013 року. Закохані 
познайомилися у австрійському таборі 1943 року, але їх розлу-
чили. І лишень 2004 році, тобто через понад шістдесят років, 
вони зустрілися знову.

Наступна зупинка юних киян відбулася біля пам’ятника 
«Жаба» (рис. 2).

Насправді велика Жаба важить 6 тон і є ідеєю Олега Пінчука. 
Усередині самої жаби є спеціальний ківш, в який потрапляють 
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всі монети, кинутих в рот жабі. Можливо, якщо пощастить гро-
ші можуть повернутись до вас у стократ.

Рис. 2. Біля пам’ятника Жабі, як символу достатку.

Водно-інформаційний центр (Музей води) зустрів нас нез-
вичайними експозиціями. Початок екскурсії розпочали з пере-
гляду відеофільму про історію зародження та поширення води. 
Потім розглядали різноманітні макети р. Дніпра, де водиться 
близько 800 видів риб, артезіанської свердловини, схеми київ-
ського водопроводу, яка починалася з 24 км і на сьогодні — по-
над 4000 км.; каналізаційної мережі і протяжністю понад 2400 
км по всьому Києві (рис. 3).

Вперше юні дослідники дізналися про методи очищення 
води, яку в очищеному вигляді біля с. Вишеньки Київської об-
ласті скидають у р. Дніпро.

Особливо всіх зацікавили фокуси з водою. Вони були одно-
часно прості та пізнавальні. Багато позитивних емоцій отри-
мали екскурсанти, спілкуючись з живими японськими коро-
пами (рис. 4).
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Рис. 3. Чудова екскурсія у Водно-інформаційному центрі 
 (Музеї води).

Рис. 4. Пізнаємо багатий підводний світ водойм.
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Українська назва «парчевий короп» є прямим перекладом 
японського слова «нішікі-ґой», що в японській мові позначає 
декоративних коропів, луска яких нагадує багату парчу. Як зга-
дується в Енциклопедії Ніппоніка (Токіо, 1997) кольорові коро-
пи вперше описуються в китайських джерелах часів династії 
Західна Цзинь (4 століття). Проте власне парчеві коропи були 
вперше виведені у 1804–1830 роках у східнояпонському гірсько-
му селі Ямакоші (місто Оджія, префектура Ніїґата) простими 
японськими селянами. Ці риби живуть дуже довго, виростаю-
чи до гігантських розмірів — до 90 см і більше. Крім того, вони 
мають неабиякий для риб інтелект, коропи дуже товариські 
і дружелюбні по відношенню до людини, тому можуть стати 
домашньою рибою, як ніяка інша.
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Сучасний темп розвитку суспільства вимагає постійного са-
мовдосконалення від кожного індивідууму, в тому числі й 

школярів. Це зумовлено низкою чинників, зокрема: 1) тематична 
насиченість програм шкільних предметів часто не відповідає тій 
кількості годин, що виділяється на їх вивчення; 2) недостатньо 
широкий спектр освітніх послуг в межах одного закладу; 3) втрата 
інтересу до навчання (або предмету) через страх отримати погану 
оцінку. Тому школярам часто не вистачає тих знань, умінь та на-
вичок, які вони отримують у закладах освіти різних рівнів. Саме 
тоді на допомогу учням приходить неформальна освіта.
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Дослідженням неформальної освіти працюють такі на-
уковці як О. Василенко, Н. Горук, В. Давидова, Т. Мухлаєва, 
Н. Павлик та інші. Як відомо, неформальна освіта необов’яз-
ково має організований та систематичний характер, а також 
може здійснюватися поза межами організованих освітніх за-
кладів. Так, Н. Павлик визначає неформальну освіту як «про-
цес додаткового цілеспрямованого діалогічного навчання, 
виховання й розвитку молоді, організованого поза межами 
змісту, форм і методів освітніх установ та державних інститу-
цій» [2, с. 14]. До її сфери належать індивідуальні заняття під 
керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги, короткотер-
мінові курси, що мають на меті практичні короткострокові 
цілі, інтелектуальні клуби, організовані при різноманітних 
не освітніх закладах. 

Неформальна освіта, зазвичай, не має жодних обмежень 
щодо учасників та часу освітньої діяльності, а також не здійс-
нює формального оцінювання навчальних досягнень слухачів. 

Розрізняють такі види неформальної освіти: параформаль-
ну освіту, популярну освіту, освіту для персонального розвит-
ку, неформальні програми для професійного навчання тощо. 
Параформальна освіта призначена, передовсім, для тих, хто з 
певних причин не виконав освітні програми в межах закладу 
освіти. Популярна освіта має на меті набуття та розвиток сус-
пільно значущих знань та якостей особистості. Освіта для пер-
сонального розвитку — це новий тип освіта дорослих, яка має 
широкий спектр форм. Найпопулярнішими видами особисто-
го розвитку є короткотермінові освіті курси, навчальні візити, 
фітнес-центри, спортивні клуби, програми самолікування тощо. 
Їх метою є особисте вдосконалення та боротьба з власними не-
доліками. Ці програми є типовими формами освіти впродовж 
життя. Неформальні програми для професійного навчання ма-
ють на меті набуття професійних навичок з вузьких спеціалі-
зацій шляхом проходження різноманітних курсів, в т.ч. курсів 
підвищення кваліфікації.

В Україні неформальна освіта реалізується шляхом охоплен-
ня таких сфер: позашкільна освіта; післядипломна освіта; освіта 
дорослих; громадянська освіта (різнопланова діяльність громад-
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ських організацій); учнівське та студентське самоврядування 
(через можливість набуття управлінських, організаторських, 
комунікативних та ін. умінь); освітні ініціативи, спрямовані на 
розвиток додаткових умінь та навичок (комп’ютерні та мовні 
курси, гуртки за інтересами тощо). 

Розширення сфери застосування неформальної освіти може 
бути корисним: а) для суспільства в цілому (сприяє демокра-
тизації, розвитку громадянського суспільства, громадської ак-
тивності та лідерства; вирішенню проблеми дозвілля молоді 
та осіб похилого віку); б) для формальної освіти (можливість 
гнучко та швидко реагувати на потреби ринку праці та послуг, 
задовольняючи вимоги учнів, робітників та роботодавців і до-
повнюючи освітні пропозиції; зростання мотивації учасників 
навчально-виховного процесу, їх особистісної зацікавленості); 
в) для конкретної особистості (можливість самовдосконалення 
та виховання самооцінки; розвиток громадянських навичок; 
формування відчуття причетності, солідарності; оптимальне 
поєднання свободи і відповідальності; можливість самостій-
ного вибору часу, місця, тривалості навчання). Неформальна 
освіта доповнює формальну та сприяє забезпеченню реалізації 
концепції «навчання впродовж життя».

На основі узагальнення міжнародного досвіду неформаль-
ної освіти Т. Мухлаєва сформулювала такі її характеристики: 
«орієнтація на конкретні освітні запити різних груп населення; 
піклування про певні категорії осіб; відсутність примусового 
характеру; високий особистісний сенс навчання, внутрішня 
відповідальність тих, хто навчається за результат освітньої 
діяльності; розвиток якостей особистості, що забезпечують 
передумови для гідного особистого життя, успішної участі у 
суспільній і трудовій діяльності; забезпечення можливості 
краще розуміти і, за необхідності, змінювати соціальну струк-
туру; розвиток мобільності в умовах сучасного світу, що швид-
ко змінюються; гнучкість в організації та методах навчання; 
високий рівень активності тих, хто навчається; самооцінка 
слухачами отриманих результатів на основі значимих для 
них критеріїв тощо» [1]. 
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Одним із перспективних напрямків сучасної неформаль-
ної освіти є музейна педагогіка, яка передбачає реалізацію 
освітніх проектів у межах діяльності музею. Такими проекта-
ми можуть бути: майстер-класи, наукові пікніки, вікторини 
тощо. З метою дотримання систематичності впливу на відвіду-
вачів постає потреба у створенні в музеї окремого сектору, що 
відповідатиме за неформальну освіту. Таким сектором може 
бути інтелектуальний клуб, який передбачає систематич-
не навчання учнів без формальної оцінки отриманих ними 
знань. Водночас, проведення на базі інтелектуального клубу 
різноманітних марафонів, вікторин, брейн-рингів та інших 
інтелектуальних конкурсів дозволить учням самостійно оці-
нити отримані знання та визначити подальший напрямок 
самовдосконалення. 

Для того, щоб діяльність клубу була ефективною, потрібно:
1. щоб він діяв на постійній основі, тому найчастіше такі 

клуби створюються як громадські (неприбуткові) організації;
2. щоб мав відносно постійний склад;
3. чітко прописану програму діяльності (напрямки, сфери, 

заходи тощо).
Основними завданнями інтелектуального клубу є:
• залучення молоді (як учнів, так і студентів), викладачів 

та вчителів до участі в інтелектуально-творчих іграх, що 
сприяє розвитку творчого потенціалу; 

• встановлення зв’язків та контактів між різними інтелек-
туальними клубами, науковими закладами, закладами 
освіти та культури;

• організація інтелектуальних заходів, спрямованих на під-
тримку високого рівня знань членів клубу; 

• організація, проведення та участь в роботі симпозіумів, 
конференцій, семінарів, творчих зустрічей тощо.

Таким чином, залучення молоді до діяльності клубу сприя-
тиме формуванню в них уміння працювати творчо і в команді; 
навчитися створювати цікаві плани проведення тематичних 
вечорів, заходів, конкурсів; підвищити інтерес учнів до вивчен-
ня різних предметів, що є запорукою постійного розвитку інте-
лектуального потенціалу нації.
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Реформування української загальної середньої освіти за 
Концепцією «Нова українська школа» неможливе без 

створення нової освітньої інноваційної інфраструктури — з роз-
винутою інформаційно-комунікаційною мережею та застосу-
ванням нових сучасних методів та підходів, таких як «навчання 
через практику» («education to do») у поєднанні з ефективним 
використанням цифрових технологій, які набувають функцій 
освітнього інструменту, і стають однією з обов’язкових компе-
тентностей учасників освітнього процесу. Сучасна молодь вже 
повністю «поглинута» цифровими комунікаціями, а нове α-по-
коління як одну з головних ідентифікаційних ознак має залуче-
ність і включеність у цифрові комунікації. Саме тому, Київська 
МАН ініціює розробку і впровадження музейної педагогіки як 
інноваційної моделі освіти через залучення молоді до участі 
в проектах спрямованих на вирішення проблемних питань.

Київська МАН це середовище для майбутньої зміни інтелек-
туальної спільноти міста — модель позашкільного навчального 
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закладу ХХІ століття, яка ставить перед собою наступні завдання: 
формування цілісного світогляду, виховання відповідального 
громадянина; адаптація освіти до сучасної проблематики міста; 
застосування інноваційних методик (STEM-освіта, Living Lab… ); 
підготовка учня-інноватора; підготовка вчителя-реформатора.

Київська МАН приймає активну участь у створені сприят-
ливих умов для формування крос-дисциплінарного інтерактив-
ного музейно-освітнього простору та впровадження музейної 
педагогіки як інноваційного засобу навчання в закладах освіти 
міста. За останні роки, працюючі в умовах гострого дефіциту 
приміщень (освітнього простору), було напрацьовано величез-
ний досвід впровадження крос-дисциплінарних методів навчан-
ня учнів в умовах використання майданчиків партнерів, таких 
як установи, школи та музеї міста. Новим важливим кроком 
Київської МАН в цьому напрямі стане реалізація навчально-о-
світніх проектів. 

Навчально-освітні проекти Київської МАН
1. «Освітньо-культорологічний проект «Музейна педаго-

гіка в освітньо-культурному просторі Києва: проблеми, сьо-
годення та перспективи» 

Проект включено до підпрограми «Позашкільна освіта» 
Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019– 
2023 рр.», одним із важливих пріоритетів якої є створення інно-
ваційно-інформаційного музейного-освітнього простору міста 
Києва для учнів та вчителів.

Мета проекту: реалізувати педагогічний потенціал музе-
їв у освітньому просторі Києва, засобами музейної педагогіки 
ефективно впливати на освітньо-виховний процес, сприяти 
активізації творчих здібностей учнівської молоді, розвивати 
її пошукову та дослідницьку діяльність, в умовах музейного 
середовища формувати в підростаючого покоління елементи 
наукового знання, світоглядні цінності, національну свідомість, 
в контексті реформування системи освіти України формувати 
сучасну особистість як «людину музейного типу». 

Музейна педагогіка, як актуальна галузь науки, дієво впли-
ває на педагогічний процес, який у взаємодії з музеєм потребує 
вирішення таких завдань: 
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• створити в музейному середовищі спільно з учительськи-
ми колективами, педагогічними керівниками, науковцями 
та музейниками сприятливі умови для отримання учня-
ми науково-дослідницьких навиків систематичного нау-
кового пошуку, інтелектуально-дослідницької діяльності;

• застосовувати музейно-інноваційні педагогічні технології 
для поглиблення навчально-освітньої та дослідницької 
діяльності учнів;

• зміцнити на основі новаторських музейно-освітніх про-
грам взаємодію навчальних закладів та музею, співпрацю 
в створенні засад методичної роботи; 

• удосконалити дослідницько-експериментальну роботу ви-
хованців Київської МАН із використанням автентичних 
пам’яток наукових фондів та бібліотек музеїв;

• сприяти учнівській молоді в оволодінні навиками під-
готовки та проведення тематичних екскурсій, лекцій, 
майстер-класів, просвітницьких заходів та інших форм 
музейної діяльності;

• інтегрувати музейництво в процес особистісного творчого 
розвитку, виховання та організації дозвілля підростаючо-
го покоління, його професійної орієнтації.

Очікувані результати: 
• створити освітньо-музейний простір Києва із залучен-

ням навчальних закладів та національних, державних, 
відомчих музеїв;

• забезпечити науково-методологічну основу та програм-
ний супровід напряму «Музейна педагогіка»;

• розробити маркетингову стратегію для промоції та кому-
нікації проекту; 

• впровадити в навчальних закладах на загальноміському 
рівні «Музейний день» для поглиблення освітнього проце-
су, зміцнення серед учнівської молоді традиції системного 
відвідування музейних закладів та використання рекреа-
ційного потенціалу музеїв;

• сформувати інноваційний музейний простір для науко-
во-дослідницької роботи з пошуку, опрацювання музейних 
джерел, вивчення автентичних пам’яток історії, культури 
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та природи, отримання досвіду екскурсійної та лекційної 
діяльності в музеї.

2.  «STEM-освіта засобами музейної педагогіки»
Актуальність проекту полягає в значимості його креатив-

ної складової для забезпечення можливості реалізації музей-
но-педагогічних авторських проектів з популяризації при-
родничих і технічних наук та музейно-освітніх ініціатив, які 
передбачають інтеграцію інноваційних педагогічних техноло-
гій та музейних практик в пізнавально-навчальний кластер 
позашкільної освіти для творчого розвитку та виховання осо-
бистості, формування «людини музейного типу», стимулюван-
ня дослідницької та експериментальної діяльності в закладах 
освіти та музеях.

Мета проекту: STEM-освіта через музейну практику: сти-
мулювання креативних якостей молоді, розвиток здібностей 
до аналітичної дослідницько-експериментальної роботи, фор-
мування в учнів критичного мислення, долучення учнівської 
молоді міста до розробки та втілення актуальних для столиці 
проектів зі STEM-освіти на базі Київської МАН із залученням 
музеїв міста, педагогів та фахівців з науково-освітньої спільно-
ти, комунального господарства та бізнесу, застосування досвіду 
STEM-освіти країн ЄС.

Завдання проекту:
• підготувати основу для розвитку Освітнього простору Ки-

єва через створення учнівської музейної карти міста Киє-
ва (УМКА), яка сприятиме розширенню комунікацій між 
музейними закладами та закладами загальної середньої 
освіти міста Києва, прискоренню створення музейно-о-
світніх програм з напряму STEM; 

• забезпечити можливості реалізації авторських проектів 
STEM-освіти з вивчення природничих і технічних наук 
сучасними засобами музейної педагогіки;

• стимулювати дослідницьку та експериментальну діяль-
ність через залучення потенціалу музеїв природничої і 
технічної тематики;

• популяризувати природничі та технічні наук з викорис-
танням музейного потенціалу міста;
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• впроваджувати в позашкільному навчанні інноваційні 
підходи та практики STEM-освіти: компетентнісний під-
хід, наукова освіта та інші.

• встановлювати зворотній зв’язок та тісну співпрацю між 
музейною, освітньою та науковою спільнотами, місцевим 
бізнесом, територіальними громадами та муніципалітетом;

Опис проекту:
На базі співпраці відділень наук про Землю, фізики та ас-

трономії, хімії та біології, екології та аграрних наук, технічних 
наук Київської МАН і музейних установ міста створюється ін-
терактивна учнівська музейна карта міста Києва (УМКА), на 
якій розміщуватимуться природничі музейньо-освітні проекти 
STEM-освіти. Карта повинна бути інтегрована з існуючою кар-
тою «Освітній простір Києва». На першому етапі буде створено 
базу природничих і технічних музеїв, що впроваджують і ма-
ють музейно-освітні проекти.

Проекти музейно-освітніх програм з географії, геології, ас-
трономії, біології, екології, медицини, фізики, хімії, екологічно- 
безпечних технологій та ресурсозбереження будуть реалізова-
ні на сучасному технічному рівні із залученням та участю на-
уковців, музейників, педагогів.

У розробці карти, проектів музейньо-освітніх програм та 
заходів з їх реалізації планується долучити: 

• учнів шкіл міста Києва;
• природничі і технічні музеї міста всіх форм власності для 

впровадження ефективних рішень та проектів;
• педагоги, науковці, музейники, розробники освітньо- 

музейних програм.
Під час виконання цього проекту, окрім практичної користі 

для міста, будуть відпрацьовані авторські навчальні програми, 
методичні матеріали для вчителів та дидактичні матеріали 
для учнів.

Програма реалізації проекту:
1. Створення Інтерактивної учнівської музейної карти міста 

Києва (УМКА);
2. Інтеграція учнівської музейної карти з існуючою картою 

«Освітній простір Києва»; 
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3. Презентація та інформаційно-методичний супровід уч-
нівської музейної карти міста Києва;

4. Створення інформаційної мережі на базі перших 4-5-ти 
площадок на територіях: 

• гімназія біотехнологій № 177,
• ліцею «Наукова зміна»,
• навчально-виховного комплексу № 30 «ЕкоНад»,
• спеціалізованої школи № 307 з поглибленим вивченням 

предметів природничого циклу,
• Природничого музею НАН України.
5. Створення природничих музейно-освітніх програм для 

учнів «Вступ до науки»: 
• формування елементів наукового знання STEM-освіти 

у просторі музею засобами музейної педагогіки;
• дослідження міждисциплінарних зв’язків між різними 

галузями знань STEM-освіти;
• інтеграція шкільних предметів в музеї;
• формування музейної культури;
• виховання культури спілкування.
6. Організація семінарів, тренінгів та навчальних курсів 

STEM-освіти для вчителів міста Києва, педагогів Київської МАН 
щодо забезпечення можливості реалізації авторських проектів 
з вивчення природничих наук. 

7. Представлення учнівських проектів у науково-дослід-
ницьких роботах учнів-вихованців Київської МАН на щорічно-
му конкурсі наукових робіт в номінації «STEM-освіта засобами 
музейної педагогіки».

Необхідні ресурси:
• оснащення технічними засобами розробки, навчання 

та супроводу: придбання техніки і програмного забез-
печення;

• укладання та друк навчально-методичних та дидактичних 
матеріалів щодо STEM-освіти засобами музейної педагогіки; 

• інформаційна кампанія з популяризації досвіду впрова-
дження STEM-освіти в освітніх закладах столиці, зокрема 
через практику музейно-освітніх програм та інтерактив-
ної учнівської музейної карти;
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• залучення фахівців до створення інтерактивної карти му-
зейно-освітніх програм і тематичних інформаційних карт 
з природничих наук (STEM-предметах);

• рекламно-інформаційна кампанія щодо підтримки захо-
дів та популяризації Проекту:

• використання різноманітних каналів комунікації (ТБ, ра-
діо, друковані та Інтернет-ЗМІ, соціальні мережі);

• розробка та виготовлення рекламно-інформаційних су-
проводжуючих матеріалів заходів (іміджеві матеріали, 
флаєри, буклети тощо);

Очікувані результати:
1. Інтерактивна учнівська музейна карта міста Києва (УМКА), 

інтегрована з картою «Освітній простір Києва» Департаменту 
освіти і науки.

2. Формування бази музейно-освітніх STEM-програм з при-
родничих і технічних дисциплін за віковими категоріями уч-
нів. 

3. Укладання теоретичного та практичного курсу для нав-
чання та підготовки учнівської молоді до проектної роботи в 
галузі STEM-програм та впровадження STEM-проектів у м. Києві 
(безпосередньо для шкіл та інших закладів).

4. Створення умов для отримання учнівською молоддю прак-
тичного досвіду та навичок участі у розробці та впровадженні 
реальних міських музейно-освітніх проектів. 

5. Впровадження новітніх підходів музейної педагогіки до 
інтеграції освіти, науки, технологій, бізнесу та місцевої гро-
мади для вирішення актуальних завдань розвитку територі-
альних громад через залучення науковців та фахівців бізнесу 
для наукового і проектного управління освітніми STEM-про-
грамами.

Можливості подальшої реалізації проекту:
• Розширення предметного і тематичного наповнення Інте-

рактивної учнівської музейної карти міста Києва (УМКА), 
поглиблення інтеграції з картою «Освітній простір Києва» 
Департаменту освіти.

• Довгострокова співпраця в галузі розробки та впроваджен-
ня проектів STEM-освіти та конкретних музейно-освітніх 
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STEM-проектів для міста Києва (для шкіл, музеїв та інших 
закладів).

• Розробка та впровадження комплексної міської Програми 
розвитку Музейно-освітнього простору м. Києва з мож-
ливістю залучення до її реалізації міжнародних донорів, 
участь в міжнародних програмах (ERASMUS+ та інші).

• Залучення до процесу більшої аудиторії зацікавлених та 
збільшення кількості учасників через поширення та роз-
виток музейно-освітнього web-додатку.

• Розвиток міської освітньої платформи взаємодії учнів-
ської молоді з вчителями, музеями, науковими закладами 
та адміністраціями по спільному творенню майбутнього 
міста на основі впровадження інноваційних технологій.

Досвід, отриманий в цьому проекті, дасть змогу:
• поширити практику музейної педагогіки на інші напрями 

та галузі життєдіяльності міста; 
• закріпити його в якості механізму активізації та моти-

вації участі музейно-експертної спільноти в освітньому 
процесі в місті;

• оцінити ефективність інструменту реалізації цілей спів-
робітництва освіти, влади та громади.

Соціально-економічний ефект:
1. Заохочення учнівської молоді столиці до участі в соці-

ально важливих міських проектах, виховання громадянської 
компетентності.

2. Виховання кваліфікованих та вмотивованих молодих 
громадян міста, які невдовзі складатимуть основу трудових 
ресурсів столиці та держави.

3. Синергія навчання дітей–молоді–батьків–вчителів–му-
зейників через співпрацю у реалізації проектів.

4. Покращення соціального клімату в місті: створення іс-
торії успіху, покращення взаємодії та встановлення партнер-
ських відносин між мешканцями міста та муніципальними 
службами. 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ  
У МУЗЕЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ЗАКАРПАТТЯ В ЗМІСТІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

Ковач Атілло,
аспірант кафедри загальної педагогіки  
та педагогіки вищої школи, 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 
м. Ужгород, 
e-mail: 19921999kovacsattila@gmail.com

Аналіз стану проведення профорієнтаційної роботи з діть-
ми та учнівською молоддю у більшості загальноосвітніх 

навчальних закладів дає підстави стверджувати, що вона прово-
диться суто формально або взагалі відсутня. За таких обставин 
суттєво зростає роль і значення позашкільних навчальних закла-
дів як суспільних інституцій додаткової і допрофесійної освіти 
дітей та учнівської молоді, адже позашкільна освіта є самостій-
ним та самоцінним видом освітньої діяльності, що компенсує 
або коректує недоліки та протиріччя сучасної шкільної освіти 
і розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в 
системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповні-
шого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для профе-
сійного самовизначення, адже чим вище якісний рівень шкіль-
ної освіти, тим ширшим і розгалуженішим стає спектр інтересів 
і запитів особистості, які сама школа задовольнити не в змозі. 

На нашу думку, для успішної профорієнтаційної роботи з мо-
лоддю можуть використовуватись різні форми, методи і засоби. 
Врахування необхідності модернізації традиційних підходів до 
здійснення профорієнтації та актуалізація потреби пошуку но-
вих способів профорієнтаційної роботи, а також врахування ос-
вітньо-виховного потенціалу музейного середовища надихнуло 
на вивчення профорієнтаційних можливостей використання 
цього потенціалу у позашкільній освіті, зокрема у гуртковій 
роботі з учнями.
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Теоретико-методологічні основи музейної педагогіки в та її 
використання у освітньо-виховному процесі школи закладено 
в дослідженнях Т. Чумалової , Е.А. Байдиної, Н. Малюшової; з 
аналізом випливу музейного середовища на якість освіти оз-
найомлюємось у дослідженнях Т. Бєлофастової, М. Заїрової, 
Ю. Омельченка, Б. А. Столярова, М. Юхневича тощо.

У попередніх дослідженнях нами було проаналізовано про-
блему формування професійних інтересів учнів загальноосвітніх 
шкіл Закарпаття, в тому числі, угорськомовних [3], можливості 
використання засобів музейної педагогіки для профорієнтації 
учнів [4]. Проблема використання музейно-освітнього середо-
вища Закарпаття для профорієнтації учнів у позашкільному 
вихованні не отримала належного вивчення і майже не пред-
ставлена у дослідженнях. Отже актуальність досліджуваної про-
блеми обумовлена суперечністю між наявними можливостями 
у позашкільному вихованні для здійснення профорієнтації уч-
нів, в тому числі і в гуртковій роботі та відсутністю системного 
використання для профорієнтаційних цілей музейно-освітнього 
середовища Закарпаття. 

Мета роботи полягала у розкритті можливостей використан-
ня музейно-освітнього середовища для профорієнтації учнів у 
позашкільній освіті, зокрема у гуртковій роботі. 

Системний підхід до використання профорієнтаційних мож-
ливостей музейно-освітнього середовища Закарпаття у позаш-
кільній роботі з вихованцями гуртків, творчих об’єднань доз-
воляє запропонувати іншу класифікацію гуртків, яка більше 
наближена до класифікації професій: природничо-екологічна, 
суспільно-гуманітарна, інформаційно-технологічна, технічна 
та мистецька.

У роботі гуртків природничо-екологічного спрямування 
(об’єднують географічні, біологічні, хімічні дисципліни) варто 
орієнтувати учнів на професії типу «Людина-природа».

У роботі суспільно-гуманітарних гуртків (історичні, кра-
єзнавчі, туристичні, соціологічні, філософські, психологічні, 
здоров’язберігаючі, економічні дисципліни) варто орієнтува-
ти учнів на професії типу: «Людина-людина». Для прикладу, 
ознайомлення з роботою гуртка «Наш край» Широківської за-
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гальноосвітньої школи І-ІІ ступенів — ДНЗ Виноградівського 
району Закарпатської області дає підстави стверджувати, що у 
змісті гурткової роботи питання профорієнтації учнів майже не 
згадується [2]. Звісна річ, про використання музеїв Виноградів-
щини для ознайомлення учнів з професіями також не йдеться.

В той час, коли у гуртковій роботі з профорієнтаційною метою 
учні можуть здійснювати екскурсії, наприклад, у Виноградів-
ський районний історичний музей [1]. Фонди музею налічують 
близько 10000 експонатів. Як відмічається у описах фондів, на 
особливу увагу заслуговують знахідки при розкопках стоянки 
поблизу смт. Королево, які дають важливий матеріал для ви-
вчення первісного заселення Європи близько мільйона років 
тому. На підставі детального дослідження Королівська стоян-
ка вважається найдавнішою в Центральній та Східній Європі. 
Цікавою є бронзова колекція музею, яка датується ІІ-м тисячо-
літтям до н. е.

Музей представляє вичерпні матеріали про повстання уго-
чанських селян під керівництвом Дєрдя Дожа (поч. ХVІ ст.) та 
про визвольну війну угорського та українського народів 1703-
1711 рр. проти габсбурзького поневолення. Один із залів експо-
зиції презентує тему «Побут Виноградівщини в період ХVІІІ  ст.–
першої половини ХХ ст.». Тут зібрані предмети домашнього 
вжитку — мотовила, стільниці, праски, ступи, маслобійки, 
посуд, лампи, вироби гончарів — глеки, глечики, молочники, 
декоративні тарілки. Дуже цікавими є зразки народного тка-
цтва та вишивки, особливо колекція домотканих вишиваних 
рушників та жіночого і чоловічого вбрання українців, угорців 
і румунів Виноградівщини.

Аналіз змісту і форми музейних експонатів у контексті про-
форієнтаційних можливостей дозволяє ознайомити учнів із 
«фрагментами» професійної діяльності: культуролога, політоло-
га, археолога, краєзнавця, мистецтвознавця. Для цього педагог, 
що веде гурток може використовувати web-сторінку створеного 
нами віртуального «Музею професій» [5]. 

Отже, профорієнтаційний цикл у гуртковій роботі із вико-
ристанням музейно-освітнього середовища Закарпаття скла-
дається з трьох кроків: попереднє планування, продумування, 
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аналіз музейних експонатів з метою виокремлення фрагментів 
професійної діяльності (мета, предмет, засоби, процесуальні 
аспекти і результати праці — відтворення (наочне представ-
лення) будь-якого з цих компонент опису професії називаємо 
фрагментом професійної діяльності — прим. наша. — А.К.); від-
відування музею; наступне обговорення професій під час ро-
боти у віртуальному «Музеї професій». Власне це і є технологія 
профорієнтації учнів у музейно-освітньому середовищі у змісті 
гурткової роботи.

Використання засобів музейної педагогіки для профорієнтації 
учнів передбачає організацію музейно-освітнього середовища, 
яке дозволяє реалізувати проектно-дослідницьку діяльність на 
різні теми: «Професії минулого: із історії Закарпаття»; «Народні 
ремесла та майстри художніх виробів»; «Гончарство на Закар-
патті»; «Професія: художник. Художники Закарпаття»; «Електри-
фікація на Закарпатті. Професії, пов’язані із електрифікацією».

Аналогічно може бути представлена технологія профорієн-
таціі учнів з використанням музейно-освітнього середовища 
Закарпаття для інших типів гуртків. 

У позашкільній роботі з учнями найкращим чином можуть 
бути реалізовані екскурсії по музеям Закарпаття: «Музей народ-
ної архітектури і побуту», «Замки Закарпаття»; «Закарпатський 
обласний художній музей»; «Музейний комплекс «Старе село»; 
«Музей лісу і сплаву», «Краєзнавчий музей»; «Зоологічний му-
зей»; «Міні -музей історії медицини» тощо. Планування і орга-
нізація екскурсій у нашому випадку, крім ознайомлення учнів 
із музейними експонатами, передбачає вплетення у канву екс-
курсійних подорожей розповіді про професії. Для цього учнів 
просять зазделегідь підготуватися до розповідей, або коротких 
повідомлень.

Головна увага учнів звертається на постаті відомих людей 
краю, окремі факти із їх біографії, шлях до успіху (здібності+ 
освіта+робота над собою+робота в команді+роль фахової оцінки 
досягнень людини у діяльності). 

Отже, позашкільна освіта, яка реалізується у різних формах, 
зокрема гуртковій роботі, містить великі можливості для про-
форієнтаційної діяльності. Використання у цій роботі потен-
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ціалу музейно-освітнього середовища Закарпаття розширює 
ці можливості і додає їй культурно-освітньої спрямованості. 
Разом з тим, така робота потребує попередньої підготовки. Ви-
користання профорієнтаційної технології у гуртковій роботі із 
залученням культурно-освітнього потенціалу музейного середо-
вища позбавляє хаотичності; більше того, надає їй системності, 
сприяє ефективності, розкриттю творчих здібностей учнів, ви-
явленню їхніх професійних уподобань. Зусилля, спрямовані на 
організацію такої діяльності покликані, насамперед, примен-
шити відтік угорськомовних учнів за кордон у пошуках своєї 
професійної стежини.

Перспективи подальших досліджень пов’язані із обґрунту-
ванням змісту підготовки педагога до профорієнтації учнів у 
гуртках із використанням музейно-освітнього середовища За-
карпаття.
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У 1929 р. директор Українського науково-дослідного інсти-
туту географії та картографії (УНДІГК) С. Л. Рудницький, 

обґрунтовуючи необхідність організації при інституті першого 
в Україні музею географічного профілю, апелював, зокрема, до 
його значущості для географічної освіти мас: «Шкільна молодь, 
робітники й селяни, які відвідують багатий і гарно впорядко-
ваний географічний музей дістають відразу наочний і повний 
образ географічних предметів і явищ як цілої Землі так і деталь-
ний образ кожної, а найбільше рідної країни» [16, с. 229]. Того 
ж року розпочався нетривалий період розквіту Центрального 
географічного музею в Ленінграді; через нього, за висловом 
М. М. Баранського, пройшли усі школярі міста [14].

У міркуваннях щодо варіантів обладнання шкільного кабі-
нету географії О. О. Половинкін констатував, що загальногео-
графічний музей є лише у Ленінграді, однак логіка як навчання 
географії, так і самої географічної науки («…Не можна забувати 
і про те, що географія вивчає предмети і явища не ізольовано, 
а в їх сукупності, встановлюючи між ними глибокий причин-
ний зв’язок. Ось таке комплексне визначення предметів і явищ 
з зазначенням їх причинної взаємозалежності можна повною 
мірою показати тільки у великих розмірах, тобто в музеї» [12, 
с. 210]) визначає потребу у створенні в школі крім географічних 
класу та кабінету ще й географічного музею. 
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У баченні О. О. Половинкіна шкільний географічний музей 
повинен виростати з тематичного компонування незручних 
для перенесення наочних посібників, «наборів колекцій карт, 
картин і фото» [12, с. 211] та мати краєзнавче спрямування. 
Констатуючи, що шкільних географічних музеїв іще мало, на-
уковець окреслював перспективи майбутнього для організації 
найкращих умов для навчання географії.

Український географічний музей, про який клопотався 
С. Л. Рудницький, так і не був до кінця сформований у зв’язку 
з відсутністю спеціального приміщення, підпорядкуванням у 
1934 р. УНДІГК Харківському, а згодом Київському університету, 
репресіями щодо науковців та зрештою припиненням існування 
УНДІГК у 1937 р. Центральний географічний музей у Ленінгра-
ді на 1937 р. геть занепав унаслідок некомпетентності нового 
керівника, незабаром був підпорядкований Ленінградському 
університету і у 1941 р. закритий. 

Не зазнали подальшого розвитку й ідеї О. О. Половинкіна 
стосовно шкільного географічного музею. Його «Методика ви-
кладання фізичної географії» була видана на початку 1950-х рр. 
Вочевидь, тодішні школи не могли собі дозволити вивільнити 
окрему кімнату під географічний музей, та це завдання й не було 
для них пріоритетним. Охарактеризований О. О. Половинкіним 
варіант, коли кабінет географії поєднує в собі класну кімнату, 
власне кабінет і музей, також не був оптимальним. У «Методиці 
викладання географії» Є. Й. Шиповича 1981 р. читаємо: «Раніше 
географічні кабінети за зовнішнім оформленням нагадували музеї, 
виставки. Тепер від такого оформлення відмовилися. Практика 
показала, що… учні, прийшовши на урок географії в такий кабі-
нет, більшу увагу звертають на розглядання цих експонатів, ніж 
на пояснення вчителя і відповіді своїх товаришів…» [17, с. 149].

Аналіз фахової літератури засвідчує, що з плином часу про-
блема створення шкільного географічного музею відсунулася 
на периферію методики навчання географії. Описуючи у другій 
половині 1980-хх рр. позаурочну роботу з географії, І. І. Бари-
нова та В. В. Ніколіна зазначали, що вчителями географії ство-
рюються шкільні музеї різного профілю: краєзнавчі, ленінські, 
етнографічні, географічні тощо [1].
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Основним варіантом музейного розміщення географічних 
експонатів у школі стала географічна експозиція шкільного 
краєзнавчого музею. Методиці її облаштування присвячено 
ґрунтовний посібник М. Є. Діка та Ю. І. Валішина 1979 р. [4].

У сучасній Україні географи-методисти також убачають пер-
спективи шкільної музейної роботи географічного спрямування 
в оформленні відповідних тематичних експозицій краєзнавчих 
музеїв [6; 9; 15]. Ні Положення про музей при закладі освіти сис-
теми Міністерства освіти України (затверджене наказом Мініс-
терства освіти України від 20.05.1997 № 151), ні Положення про 
музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управ-
ління Міністерства освіти і науки України (редакція відповід-
но до наказу МОН від 04.09.2006 № 640), ані чинне Положення 
про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 
професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 
сфері управління Міністерства освіти і науки України (затвер-
джене наказом МОН від 22.10.2014 № 1195) не виділяють гео-
графічного профілю музеїв, хоча й не відкидають можливості 
функціонування таких музеїв. За підсумками огляду музеїв при 
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та про-
фесійної (професійно-технічної) освіти, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України (інформація 
додатку до наказу МОН від 16.07.2019 № 987), із 4 130 музеїв (у 
т.ч. 3 762 — у закладах загальної середньої освіти) на березень 
2019 р. налічувалося 607 краєзнавчих, 34 природничі та не було 
жодного географічного музею.

Географічна експозиція мала б бути атрибутивною для шкіль-
ного краєзнавчого музею. Методичні рекомендації акцентують 
на обов’язковості у структурі шкільного краєзнавчого музею 
розділу «Природа краю» [2; 10]. Та аналіз довідкової літератури 
[3; 8; 13] переконує, що розділи природничого, географічного 
змісту є далеко не в усіх краєзнавчих музеях при закладах за-
гальної середньої освіти. 

Ця ситуація є парадоксальною, адже на початку ХХ ст.  
у школах домінували саме природничі музеї [11]. Ще 1925 р. 
К. В. Дубняк писав: «…Аксіомно очевидно, що краєзнавство є 
наука географічна» [5, с. 226], трактував краєзнавство як гео-
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графію місцевого краю і окреслював його зміст схемою «при-
рода території як фундамент господарства; людина як сила, що 
використовує природу, впливає на неї, планує господарство 
відповідно до властивостей природи території; економіка те-
риторії — виробничий ефект людського впливу на природу».

На нашу думку, недооцінювання навчальних та виховних 
можливостей шкільного географічного музею, експозицій 
географічної тематики у комплексному краєзнавчому музеї 
негативно позначається на географічній освіті, на престижі 
географії як шкільного предмету та науки. Навіть потенціал 
існуючих комплексних та спеціалізованих природничих му-
зеїв реалізується географами-методистами далеко не повністю 
[7]. Таким чином, створення географічних музеїв у вітчизня-
них закладах загальної середньої освіти — актуальна педаго-
гічна проблема.
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Життя надзвичайно багатогранна категорія, яка все біль-
ше ускладнюється. Відбувається глобалізація стихій-

них природних і природно- антропогенних явищ та катастроф, 
загострення планетарних соціально- економічних, природно- 
ресурсних, геоекологічних, етнічних та інших проблем, що знач-
но підвищує роль і значення шкільної географічної освіти, адже 
всі ці процеси змінюють людський світогляд. Універсальність 
географії в тому, що вона розглядає не окремі сторони життя 
природи чи суспільства, як це можуть зробити інші шкільні 
предмети, а вчить бачити світ у комплексі, в поєднанні всіх 
явищ та їх наслідків.

Cучасний стан соціально- економічного, суспільно- політичного 
і культурного розвитку суспільства зумовлює необхідність під-
вищення рівня освіченості громадян України, розробки нових 
підходів до таких форм духовної життєдіяльності людини і функ-
ціонування суспільства, як культура і освіта. Серед факторів, що 
впливають на формування духовного життя країни, значне місце 
посідають музеї. Як відомо, музеям по праву належить провідне 
місце серед установ культури, призначення яких полягає в аку-
мулюванні, зберіганні і трансформації національної та світової 
історико- культурної спадщини.

Інноваційним явищем в музейництві є виникнення науко-
вої дисципліни —  музейної педагогіки. Вона свідчить про но-
вий рівень підходу до вирішення культурно- освітніх завдань 
і вирішує проблеми освітньої специфіки музею, гуманізації 
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й гуманітаризації навчання, оптимізації викладання предметів 
гуманітарного й природничого циклів, включаючи в навчально- 
виховний процес справжні пам’ятки культури.

Музеї мають величезний науково- дослідний і культурно- 
освітній потенціал, який складається із серійних наукових ко-
лекцій, а поступове їх збагачення і комплектування дозволяє 
удосконалювати якість освіти, проводити відповідну культурно- 
просвітню діяльність серед молоді. Поряд із традиційними фор-
мами роботи (екскурсії, лекції, гуртки, конференції), доцільно 
проводити інтерактивні уроки, рольові ігри, театральні виста-
ви, музейні свята, фестивалі, конкурси, олімпіади, зустрічі з ці-
кавими людьми тощо.

Роль геології в школі і педвузі визначається перш за все тим 
значенням, яке все в більшій мірі набувають геологічні знан-
ня в шкільних курсах географії та загальної біології. Відомо, 
що через напруженість навчальних планів середньої школи 
введення геології як самостійного предмета неможливо, тому 
потрібна певна сума геологічних відомостей дається учням при 
викладанні інших природничих дисциплін.

Багато учнів хочуть узнати якомога більше про мінерали 
та гірські породи, приносять у школу знайдені ними зразки, 
які поповнюють геологічні колекції. Вони починають розуміти 
важливість охорони природних ресурсів і бережливого став-
лення до їх використання.

Як відомо, пам’ятки природи —  окремі унікальні, природні 
утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, есте-
тичне і пізнавальне значення». Залежно від походження та ін-
ших особливостей пам’ятки природи поділяються на комплек-
сні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні. Геологічні 
пам’ятки природи —  унікальні або типові геологічні об’єкти, 
що мають наукову, культурно- пізнавальну або естетичну цін-
ність і охороняються державою. Вони виникають у географічній 
оболонці в результаті природних геологічних, географічних чи 
антропогенних процесів і є складовою частиною ландшафту. 
Геологічні пам’ятки існують у вигляді окремих форм поверхні, 
природних чи антропогенних відслонень, гідрогеологічних і гід-
рологічних об’єктів тощо. В них закономірно поєднані геологічні 
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та географічні компоненти, які виразно ілюструють будову і ге-
ологічну історію певної території. Саме це визначає їх наукове, 
освітнє і естетичне значення, а отже й доцільність їх охорони.

Досвід свідчить, що учитель з допомогою своїх учнів може 
підібрати значну кількість геологічного матеріалу і створити 
шкільний геологічний музей, який буде гарною підмогою для 
викладання питань геології в курсі географії і для позакласної 
роботи з учнями. Накопичення матеріалів, які стануть основою 
створення геологічного музею, починається під час невеликих 
походів та екскурсій по рідному краю. Згодом можна проводи-
ти і більш далекі геологічні походи.

Поповнювати музей можуть також учні, які збирали геоло-
гічні зразки під час літніх канікул. Але найбільш результатив-
ними бувають, звісно, екскурсії та походи. При їх проведенні 
учитель відразу досягає декілька цілей: поповнюються геологічні 
колекції музею; учні набувають навичок збору та визначення 
гірських порід та мінералів, а також знайомляться на практи-
ці з результатами різноманітних геологічних процесів; вони 
знайомляться з професіями геолога та іншими, пов’язаними 
з пошуками та розробкою корисних копалин.

Щоб збір матеріалу проходив організовано, кожний учасник 
походу виконує певну доручену йому роботу. На наступних 
маршрутах обов’язки серед них змінюються, і таким чином всі 
учасники набувають «суміжних спеціальностей». «Мінерало-
ги» і «петрографи» визначають з допомогою визначників назви 
мінералів і гірських порід, ведуть їх реєстрацію в спеціально-
му польовому журналі, відбирають експозиційні і робочі (для 
практичних робіт) зразки. «Геологи- стратиграфісти» проклада-
ють маршрут пошуку на топографічній карті, описують та за-
мальовують найцікавіші відслонення, визначають елементи 
залягання пластів, замальовують розміщення пластів і складок 
по всій протяжності маршруту. «Палеонтологи» ведуть пошук 
слідів давньої зкам’янілої флори і фауни, описують зкам’яні-
лості в польовому блокноті, роблять відбір для експозиційних 
і робочих колекцій музею. «Гідрогеологи» вивчають поверх-
неві води району дослідження. Фотографи і секретарі готують 
кореспонденцію для шкільної преси.
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Після першого походу можна приступити до створення музею. 
Виходячи із завдань музею, розділи його експозиції повинні перш 
за все складатись із матеріалу, який необхідний при вивченні 
шкільного курсу географії та інших предметів, а також для краєз-
навчої роботи і позакласних занять з геології. Доцільно виділити 
п’ять відділів: мінералогії (мають бути зразки, на прикладі яких 
можна показати властивості мінералів, форми їх знаходження 
в природі, подана їх класифікація), петрографії (гірські породи 
розподілені за способами їх утворення на магматичні, осадові, 
метаморфічні), палеонтології (знайомить із скам’янілими пред-
ставниками фауни і флори, які відносяться до різних ер і періодів; 
тут же вказаний і їх відносний вік), корисних копалин (колекції 
руд чорних і кольорових металів, будівельних матеріалів, хіміч-
ної сировини, оздоблювального та напівдорогоцінного каміння, 
паливних корисних копалин), регіональний відділ (колекції най-
важливіших корисних копалин даної місцевості).

Експозиція має також містити діорами, схеми, таблиці, гео-
логічну картотеку та окремі муляжі.

Із накопичених за декілька років зразків мінералів можна 
оформити вітрини спочатку геологічного куточка, а з часом 
і геологічного музею. В оформленні музею можуть надати до-
помогу геологічні організації, краєзнавчі музеї. Цінною формою 
поповнення колекційного матеріалу є обмін колекціями між 
юними геологами різних регіонів нашої країни.

Природно, що музеї дуже відрізняються за обсягом колекцій 
та за площею, яку вони займають. Вони зберігають колекції, 
інколи не настільки великі, як музеї загального профілю, але 
найчастіше саме в них зберігаються раритети, унікальні пам’ят-
ки історії, культури, природи, яких немає в масових музеях.

В міру зростання колекції потрібно проводити її перегляд 
(ревізію), замінюючи старі зразки на нові, значно кращі, виді-
ляючи однакові зразки на обмін.

Окрім колекцій, бажано мати геологічну карту України, карту 
свого району і профілі до неї, карту родовищ корисних копалин 
і картографічні матеріали окремих родовищ.

Дуже корисною є робота з геохронологічною таблицею в ге-
ологічному музеї чи геологічному відділі краєзнавчого музею. 
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Під час аналізу таблиці, вчителю потрібно зосередити увагу уч-
нів на вивчення основних геологічних процесів, зміни зовніш-
нього виду поверхні Землі, утворення корисних копалин, змін 
у розвитку органічного світу протягом ер і періодів. Це сприя-
тиме тому, що учні зрозуміють розвиток геологічних процесів 
в динаміці і краще зрозуміють їх суть. При цьому доцільно ви-
користовувати і геологічну карту.

На заняттях геологічного чи краєзнавчого гуртка потрібно 
широко використовувати засоби наочності: схеми, фото, табли-
ці, навчальні і навчально- популярні кінофільми тощо.

Таким чином, в процесі проведення позакласного заходу учні 
пригадують мінерали та гірські породи різного походження, 
бачать результати своїх краєзнавчих пошуків, узнають цікаві 
факти із історії геології. У підготовці та проведенні заходу мо-
жуть приймати активну участь велика кількість учнів. Резуль-
тати геологічного вивчення рідного краю використовуються 
для поповнення шкільного географічного кабінету.

Отже географія —  це навчальна дисципліна, яка маючи ве-
личезний світоглядний потенціал, формує в молоді комплексне 
узагальнююче уявлення про природу й суспільство, їх взаємо-
залежність, багатогранність і мінливість.
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ПРОТИ «МУЗЕЙНОЇ НУДЬГИ»

Наталія Крушельницька,
науковий співробітник музею, 

Музей Історії Туалету, 
м. Київ, 

е-mail: museumtoilet@ukr.net

У  наші дні значно поширився доступ до різноманітної 
інформації, а також зростає попит на візуальні розваги 

та інтерактиви. Це стосується і педагогічної діяльності. Музеї 
були і залишаються культурним центром, який ширше озна-
йомить з тією чи іншою історією, місцем, де час можна про-
вести весело, корисно та пізнавально. Не дивно, що шкільні 
екскурсії у музеях такі популярні. Однак, у дітей потреба у вра-
женнях уже набагато вища, ніж, скажімо, десять років тому. 
І музеям необхідно вигадувати нові методи, щоб стимулювати 
дитячий інтерес.

То що ж таке педагогічна діяльність? Її визначення говорить 
про те, що вона «спрямована на створення в педагогічному 
процесі оптимальних умов для виховання, навчання, розвит-
ку і саморозвитку особистості вихованця і вибору можливо-
стей вільного і творчого самовираження» [1]. У музеї дитина 
повинна не лише дізнатися нову інформацію, а й збагатитися 
культурно та надихнутися на створення власного креативу. 
Є суб’єкт даної діяльності, той хто її здійснює (в музеях ним 
виступає екскурсовод), та об’єкт —  той, на кого вона спрямова-
на (в даному випадку це група). Перше, що необхідно зробити 
екскурсоводу, то це встановити контакт з групою. У такому ви-
падку екскурсія не повинна бути просто монологом. Бажано 
час від часу звертатися до дітей, а також задавати простенькі 
питання на кшталт «А як ви думаєте…», «Вам би хотілось… ». 
По-друге, завжди необхідно враховувати вік дітей та рівень їх-
ньої підготовки, щоб інформація повністю відповідала цьому. 
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Третя вимога до екскурсовода —  розповідати не монотонно, 
вміти зацікавити подачею та енергетикою. Якщо не додержу-
ватись цих нескладних правил, може виникнути поняття «му-
зейної нудьги». Воно виведене Т. Шолою (всесвітньо визнаним 
спеціалістом у галузі музеології та професором відповідної 
кафедри Загребського університету). В якості складових «му-
зейної нудьги» Т. Шола наводить наступні риси: нездатність 
емоційно порадувати своїх відвідувачів при здатності довести 
до знеможеності через досягнення психічної межі насичення 
інформацією; орієнтація музеїв на науковий інтерес всупереч 
інтересам відвідувачів; недружнє до відвідувача подання ін-
формації; відсутність комфортних умов для відпочинку в му-
зейних залах тощо[2, с. 3].

Тож противагою «музейній нудьзі» може служити практи-
ка «живого музею». Раніше у музей ходили з пересторогою, що 
нічого не можна торкатись. У наші часи інтерактивності пред-
ставлено багато експонатів, з якими можна «спілкуватися». 
У Музеї Історії Туалету, щоб діти краще засвоїли інформацію 
про антисанітарію середньовіччя, зрозуміли з якими трудно-
щами стикалися люди, є костюм чумного лікаря і його можна 
приміряти та відчути незручність даної конструкції. Створені 
аналоги туалетного паперу, сховані за ширмою, тож їх потрібно 
відчути на дотик, здогадатись з чого вони зроблені. Це допома-
гає задіяти тактильні відчуття.

Ще одним способом донесення інформації є настільні ігри. 
Так наша музейна гра «Цивілізація» розповість чимало фактів 
про розвиток туалетної культури, а зроблене для малечі домі-
но відтворить історію гігієни від найдавніших і до наших днів.

Протягом кінця ХХ-початку ХХІ ст. входить у вжиток слово 
«гейміфікація» (ігрофікація). Найкраще для гри в музеї підходить 
квест. Його можна зробити як індивідуальним, так і для вели-
кої групи дітей. Школярів захоплює історія пошуку, де вони —  
головні герої, які повинні розплутати клубок таємниць. Тож 
складаючи квест, можна перевірити, наскільки уважно діти 
слухали розповідь гіда, а також сконцентрувати увагу на най-
цікавіших експонатах, пошук яких входить до завдання. Вели-
чезним плюсом у квестах є те, що учні виступають не пасивни-
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ми слухачами, а активними учасниками, що значно підсилює 
враження. Завдяки грі діти краще запам’ятовують інформацію, 
а також певні терміни, які їм необхідно розгадати.

Розглянемо на прикладі Музею Історії Туалету, як з допо-
могою ігор та квестів можна зацікавити та донести необхідну 
інформацію. Фахівцями Музею розроблені різноманітні про-
грами, розраховані на дітей дошкільного віку, а також молод-
ших, середніх та старших класів. Чим менші діти, тим краще 
вони реагують на персонажів. Так, наприклад, для дошкільнят 
є екскурсія, що розповідає про гігієну. Два переодягнені екс-
курсоводи за допомогою ігрових завдань вчать дітей правил 
чистоти. Завдання розраховані так, щоб кожна дитина могла 
самостійно їх виконати.

Старші школярі уже можуть працювати в парах та групах. 
Це допомагає виробляти вміння роботи в команді. Однак вар-
то враховувати, що дітям ще важко домовлятися у великій 
кількості, тож краще, щоб у групі було 3–4 учасника. Музей 
Історії Туалету розробив кілька програм з різними легенда-
ми та квестовими завданнями. Екскурсоводи мають змогу 
розкрити свій творчий потенціал та приміряти образи пер-
сонажів, що не просто спостерігають за дітьми зі сторони, 
а безпосередньо керують пошуковим процесом, контролюють 
та направляють дітей.

Також дані програми не дублюють стандартну екскурсію. 
Це дає змогу шкільним групам відвідати музей не раз.

Візуальна інформація частіше запам’ятовується краще, аніж 
на слух. Діти звикли зберігати увагу лише певний час, після 
якого вона розсіюється. Також їм не варто багато розповідати 
про дати, називати різноманітні прізвища, терміни (звичайно 
в екскурсіях це необхідно, але важливо не перевантажувати), 
адже навіть дорослим це важко запам’ятовувати. Тож завжди 
будуть цікавими театралізовані екскурсії. Є безліч свят, до яких 
будь-який музей може придумати власну театральну програму. 
Такі міні спектаклі в музеях сприймаються на ура.

Корисною буде співпраця музеїв та шкіл. Наприклад, прове-
сти разом конкурс малюнку, конкурс ручної майстерності «Пода-
руй власний експонат» чи придумати інтелектуальні завдання 
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«Опиши музей своє мрії» та інше. Переможців слід обов’язково 
нагородити. Музей Історії Туалету практикував позакласні уро-
ки у школах з використанням аудіо- відеоматеріалів.

Отож, музеї мають велику перевагу, яку можна використову-
вати при педагогічній діяльності. Це різноманітні експонати, що 
дають уявлення про історію, розвивають фантазію і формують 
естетичний смак. І варто добавити лише трохи гри, щоби відві-
дини музею стали схожі на пізнавальну пригоду, а не на нудну 
повинність.

Література
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Одним із методів активізації пізнавальної діяльності 
вихованців закладів позашкільної освіти є діяльність 

музеїв. Цій діяльності сприяє музейна педагогіка —  спеціальна 
наукова дисципліна, яка досліджує форми комунікації, харак-
тер використання музейних засобів у передачі та сприйнятті 
інформації з точки зору педагогіки.

Предметом музейної педагогіки є проблеми, пов’язані зі зміс-
том, методами і формами педагогічного впливу музеїв, з особли-
востями цього впливу на різні вікові категорії учнів, а також 
з визначенням місця музею в системі закладів освіти. У зв’язку 
з цим музейна педагогіка:

• вивчає закономірності музейно- педагогічного процесу 
та використання їх на практиці;

• визначає специфіку педагогічного впливу музеїв на різні 
вікові групи музейної аудиторії, обґрунтовує необхідність 
диференційованого підходу до відвідувачів музеїв;

• узагальнює досвід виховної та пізнавальної діяльності 
музеїв різноманітних профілів і на цьому підґрунті вдо-
сконалюються науково- методичні рекомендації;

• виявляє найбільш раціональні форми та методи співпраці 
музеїв з іншими закладами освіти.

Однією з найбільш важливих проблем, яку вирішує музейна 
педагогіка, є активізація різноманітних процесів виховання осо-
бистості —  розвиток її творчих здібностей, формування актив-
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ної життєвої позиції, національно- патріотичне виховання. Тому 
одне із завдань музейної педагогіки полягає у створенні умов 
для активізації відвідувачів музеїв, зокрема, для вдосконалення 
сприйняття музейних предметів та закладеної в них інформації.

При проведенні музейно- педагогічних заходів, запроваджен-
ні нових форм роботи в музеях перш за все необхідно врахову-
вати інтереси відвідувачів —  чи цікаві будуть учням тієї чи ін-
шої вікової категорії експонати певного музею, чи спонукають 
вони школярів до осмислення фактів та історичних процесів, 
інформацію про які вони отримали під час екскурсії.

До питань музейної педагогіки відносять методику й практику 
організації та планування пізнавальної діяльності та національно- 
патріотичного виховання, яке зараз дуже актуальне.

Музейна педагогіка створює систему заходів для встановлен-
ня зв’язків з педагогічними колективами навчальних закладів, 
установ культури, громадськими організаціями, з усіма, хто за-
цікавлений у музейно- педагогічній діяльності.

Таким чином, музейна педагогіка впливає на всю сферу му-
зейної діяльності, забезпечує контакти із різноманітним скла-
дом музейної аудиторії, однак її головною метою є формування 
особистості громадянина, патріота, гуманіста, творця сильної 
незалежної України.

Впровадження заходів музейної педагогіки  
в музеях при закладах освіти Закарпатської області

Шановні колеги! Станом на листопад 2019 рік на території 
Закарпатської області функціонує 200 музеїв при закладах осві-
ти. За профілями переважна більшість з них —  це краєзнавчі 
(67), історичні (58) та етнографічні (41). Діють також музеї лі-
тературного, мистецького та галузевого профілів. Переважна 
більшість музеїв створена за ініціативи та активної пошукової 
діяльності педагогів, які є ентузіастами музейної справи. Значна 
частина вчителів та викладачів у свій вільний від основної ді-
яльності час, нерідко за власні кошти, організовує та проводить 
збір експонатів для поповнення експозицій музеїв, організовує 
різноманітні заходи навчально- виховного спрямування.

Всі керівники музеїв при закладах освіти області у своїй ді-
яльності активно використовують наступні форми музейної пе-
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дагогіки: навчальні екскурсії, бесіди, відкриті уроки, семінари, 
конференції, зустрічі з цікавими людьми, лекції, фольклорні 
свята тощо. Музеї при закладах освіти нашого краю виконують 
функцію наукової установ, яка допомагає шкільній молоді на-
бувати навички науково- дослідницької діяльності, займатися 
збором та вивченням експонатів різних профілів: історичних, 
етнографічних, мистецьких, природничих, географічних, літе-
ратурних тощо.

Важливе значення для розвитку музеїв при закладах освіти 
відіграють семінари різних рівнів, на яких відбувається обмін 
досвідом працівників освіти, відповідальних за роботу музеїв.

За останні роки освітянські музеї області зробили значний 
крок вперед у розвитку своєї діяльності. Матеріали музеїв 
дають можливість учням проводити науково- дослідницьку 
та краєзнавчо- пошукову роботу, брати участь у різноманітних 
конкурсах учнівських творчих робіт, краєзнавчих конференці-
ях, семінарах, акціях, олімпіадах: «Українська революція: 100 
років надії і боротьби», «Мій рідний край очима сучасників», 
«Моя Батьківщина —  Україна», «Державотворчі процеси Укра-
їни», Малій академії наук тощо.

В сучасних умовах, коли наша країна знаходиться в стані 
неоголошеної війни з московськими загарбниками, музеї віді-
грають велику роль у національно- патріотичному вихованні 
підростаючого покоління. Цим, насамперед, повинні займати-
ся музеї військово- історичного, історичного та краєзнавчого 
профілю.

Для подальшого підвищення ефективності діяльності музе-
їв при навчальних закладах нашої області в цьому напрямку 
здійснюються такі заходи:

1. В більшості історичних та краєзнавчих музеїв, а також 
музеїв Бойової слави створено експозиції, присвячені подіям 
останніх років —  Революції гідності та бойовим діям в зоні АТО 
(ООС): предмети, особисті речі, фотоматеріали, документи учас-
ників подій тощо. В музеях навчальних закладів, випускники 
(або мешканці населених пунктів навчального закладу) яких 
брали, беруть участь або загинули у бойових діях на сході Укра-
їни, створено експозиції, присвячені цим героям.
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2. Створено експозиції, присвячені подіям Революції гідності: 
фотографії членів Небесної Сотні, публікації, спогади, особисті 
речі учасників революції тощо.

3. Створено експозиції дитячих малюнків та листів до за-
хисників нашої Батьківщини від московських окупантів.

4. На базі музеїв постійно проходять виховні заходи (вечо-
ри пам’яті, концерти, виставки, зустрічі з учасниками подій, 
з рідними загиблих тощо), присвячені подіям Революції гідно-
сті та героям АТО (ООС), особливо до Дня захисника України 
14 жовтня та до Дня Збройних сил України 6 грудня.

5. Керівники музеїв організовують екскурсії до військових 
частин для ознайомлення учнів з умовами навчання, бойової 
підготовки військовослужбовців та популяризації професії за-
хисника України.

6. Учнів різних вікових груп залучають до написання твор-
чих робіт, присвячених сучасним героям України.

7. Учнівська молодь, їх рідні та близькі залучаються до збору 
історичних експонатів, присвячених Революції гідності та війні 
на сході нашої держави.

В багатьох музеях відкрито цілі експозиції, в яких за остан-
ні роки зібрано матеріали про події та учасників Революції 
гідності та війни проти російських окупантів. Зокрема, бага-
тий матеріал на дану тематику зібрали: директор історико- 
краєзнавчого музею районного будинку дитячої творчості 
м. Іршава Світлинець Андрій Андрійович, керівники музе-
їв при закладах освіти Фещенко Світлана Данилівна (музей 
«Народна пам’ять» Берегівської школи- інтернату), Басараб 
Ігор Борисович (музей Бойової слави Великоберезнянської за-
гальноосвітньої санаторної школи- інтернату), Молнар Ганна 
Йосипівна (краєзнавчий музей Виноградівської загальноос-
вітньої школи І–ІІІ ступенів № 7), Геращенко Тетяна Андріїв-
на (історико- етнографічний музей Великокопанської загаль-
ноосвітньої школи І–ІІІ ступенів), Белень Марія Михайлівна 
(етнографічний музей Міжгірського професійного ліцею), Ту-
марець Наталія Анатоліївна (літературно- краєзнавчий музей 
імені І. Ольбрахта Колочавської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів № 1) та багато інших.



І Всеукраїнська науково-практична конференція

225

Особливо хочу відмітити діяльність директора історико- 
краєзнавчого музею районного будинку дитячої творчості м. Ір-
шава Світлинця Андрія Андрійовича, який активно впроваджує 
різноманітні методи музейної педагогіки: пізнавальні екскурсії, 
лекції, семінари, конференції тощо. Завдяки зусиллям Андрія 
Андрійовича музейні експозиції постійно поповнюються нови-
ми експонатами, зокрема, привезеними ним особисто із зони 
АТО (ООС).

Плідно використовує методи музейної педагогіки Фещенко 
Світлана Данилівна, керівник музей «Народна пам’ять» Берегів-
ської школи- інтернату, яка із вихованцями навчального закладу 
регулярно займається волонтерською діяльністю, організовує 
на базі музею зустрічі з учасниками АТО (ООС), проводить від-
криті уроки, бесіди. Діти під керівництвом Світлани Данилів-
ни доглядають за могилами учасників Другої світової війни, 
воїнами, які віддали своє життя у російсько- українській війні 
на сході нашої держави. Вихованці С. Фещенко беруть активну 
участь у краєзнавчо- пошуковій діяльності, використовуючи 
при цьому музейні експонати.

Керівник літературно- краєзнавчого музею імені І. Ольбрах-
та Колочавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 
Тумарець Наталія Анатоліївна зібрала багатий краєзнавчий 
матеріал, присвячений життю та творчості відомого чеського 
письменника Івана Ольбрахта, який певний час мешкав в с. 
Колочава. На базі музею вона проводить цікаві екскурсії, семі-
нари, фольклорні свята, відкриті заняття, зустрічі з літератур-
ними діячами нашого краю та Чехії тощо.

Шановні колеги! З 2011 року з ініціативи колективу Закар-
патського центру туризму в нашій області проводиться конкурс 
екскурсоводів при закладах освіти Закарпаття. Мета конкур-
су —  виховання у дітей та молоді засад до дослідження та збе-
реження історичної пам’яті, патріотичних почуттів, бережли-
вого ставлення до минулого, вдосконалення музейної роботи 
у закладах освіти.

Аналіз матеріалів конкурсів свідчить про залучення учнів-
ської молоді до туристсько- краєзнавчої, пошуково- дослідницької 
та екскурсійної роботи, поглиблення знань юних екскурсово-
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дів щодо методів і форм музейної роботи, вміння працювати 
з історичними документами і першоджерелами, обробляти 
та аналізувати їх. З 2015 року з ініціативи нашого колективу цей 
конкурс став Всеукраїнським і дістав назву «Конкурсу екскур-
соводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». До 
нього стали залучатися юні екскурсоводи навчальних закладів 
з різних куточків нашої країни.

На завершення свого виступу хочу наголосити, що музеї 
є скарбницями надбань нашого народу за його багатовікову іс-
торію, які сприяють формуванню історичної пам’яті, являють 
собою місток між минулим та сучасним. Відвідування музеїв 
сприяє розвитку у школярів таких позитивних якостей, як па-
тріотизм, повага до минулого, інтерес до історії свого народу, 
країни, рідного краю, свого роду.
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На думку сучасних теоретиків і практиків музейної педа-
гогіки, культурно- освітня діяльність музею передовсім 

полягає в організації роботи з музейною аудиторією та взає-
модією з системою освіти. Ще більшою мірою це стосується 
музеїв, які існують у системі освіти. Окрему категорію таких 
музеїв становлять музеї закладів вищої освіти (ЗВО). Вузівські 
музеї досить різні, як і самі заклади вищої освіти. Зрозуміло, 
що найбагатші музейні колекції мають «класичні» універси-
тети з тривалою історією. Зрозуміло, вже різний масштаб цих 
музеїв зумовлює їхні різні можливості та завдання. Утім всі без 
винятку вузівські музеї виконують досить важливі функції. Як 
зазначила Л. Г. Самойленко: «Місія університетського музею 
традиційно полягає у забезпеченні високого рівня освітньої 
і наукової діяльності вищого навчального закладу, у збережен-
ні і дослідженні фактів з історії науки та освіти, формуванні 
наукового світогляду, популяризації традицій корпоративної 
культури інтелігенції» [4, с. 344].

На жаль, тривалий час розвиток вузівських музеїв залишався 
поза увагою дослідників. Останнім часом науковці всього світу 
почали активно обговорювати проблеми університетських му-
зеїв. У тому числі це стосується й України. Зокрема, відзначимо 
монографію С. В. Муравської [3], яка стала основою докторської 
дисертації «Музеї закладів вищої освіти Західної України у кон-
тексті історичного розвитку (ХІХ —  початок ХХ ст.)». Разом із тим, 
майже неораним полем залишається проблема використання 
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вузівських музеїв для організації позашкільної освіти. Це не 
значить, що таких прикладів немає. Йдеться про необхідність 
акумулювання, аналізу та популяризації кращого досвіду, а та-
кож визначення тих перспектив, до яких слід прагнути в цьому 
плані. На цьому шляху зроблено лише перші кроки.

На нашу думку, музеї ЗВО можуть відіграти важливу роль 
у справі активізації позашкільної освіти, однак це можливо 
лише тоді, коли їхні співробітники уважно поставляться до 
педагогічних інновацій. Зокрема, що стосується школярів, то 
в цьому плані може бути вельми корисною концепція так званої 
«наукової освіти». Як зазначає М. Гальченко, учням не вистачає 
розуміння зв’язків між науковою діяльністю та навколишнім 
світом, вони не вбачають сенсу у вивченні речей, поданих як 
непов’язані факти, які потрібно просто завчити [1]. У вузівському 
музеї простіше ніж в школі довести, що теорії визначають рух 
практики і навпаки, що призначення людини саме в тому, щоби 
пізнавати світ і намагатися зробити його кращим. На прикладі 
уславлених науковців і освітян можна унаочнити тезу про те, 
що людина має залишити по собі позитивний слід.

Щоби визначити актуальні завдання музеїв закладів вищої 
освіти в контексті позашкільної освіти скористаємося схемою, 
яка вже є досить поширеною серед музейників. Йдеться про те, 
що сучасні фахівці в цій галузі зазначають, що основними на-
прямками культурно- освітньої діяльності в музеї є інформуван-
ня, навчання, розвиток творчих засад [2, с. 5].

Інформування —  це перший ступінь засвоєння музейної 
інформації, тобто первісне отримання відомостей про музей 
та його колекції. Зокрема, у цьому випадку було проаналізова-
но сайти провідних університетів України й ті веб-ресурси, де 
згадуються й вузівські музеї. Можна констатувати, що далеко 
не на всіх загальних сайтах цих університетів є окрема сторінка 
про музеї, а стрічка новин також дуже зрідка наповнена подія-
ми з музеїв. Відтак, вузівські музеї ще не стали активним грав-
цем під час PR-кампаній, які запроваджують ЗВО. На окремих 
музейних сайтах, а таких небагато, інформація оновлюється 
вельми повільно, дуже скупо схарактеризовано склад колекцій 
чи особливості експозиції для того, щоби вчитель зміг зорієн-
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туватися й підготувати учнів до відвідування музею. На жаль, 
зовсім немає інформації про можливі екскурсії чи лекції для 
школярів. Йдеться навіть про знані музеї провідних універси-
тетів. Водночас, помітні й деякі позитивні зрушення. Сьогодні 
університетські музеї почали практикувати віртуальні вистав-
ки, оn-line відвідування чи 3D-тури, у тому числі пропонують 
портативні віртуальні 3D екскурсії для Android.

Навчання —  другий ступінь засвоєння музейної інформації 
на якісно іншому рівні, яка містить передавання та засвоєння 
знань, а також набуття певних умінь та навичок. Оскільки екс-
позиції цих музеїв зорієнтовані на нематеріальну спадщину 
(історія ідей), то це створює значні труднощі в процесі комуні-
кації зі школярами. Основними експонатами у вузівському му-
зеї є книги, фотографії, документи, які мають слабкі атрактивні 
властивості. Зрозуміло, що орієнтація школярів, та й взагалі 
наших сучасників, на візуальні вияви культури ставить ву-
зівські експозиції на найнижчі щаблі привабливості. Пробле-
му підвищення атрактивності експозиції для учнів вирішити 
досить складно. Більше того, сьогодні став загальновизнаним 
висновок про те, що дитина краще засвоює матеріал, якщо ство-
рено умови, у яких вона через дотик, дію з незнайомими раніше 
предметами збагачує свій досвід. Утім, зробити це в умовах ву-
зівського музею також досить складно. Відповідно, вихід може 
бути в тому, щоби використати педагогічні інновації в екскур-
сійній діяльності. Зокрема, очевидно, що музейна інформація 
може бути активно засвоєна в ігровій формі, тож постає питання 
про методику таких ігор. Окреме завдання має бути сформульо-
ване як «закріплення інформації». У багатьох музеях світу для 
цього є спеціальні зони («рекреаційні», «тактильного сприй-
няття музейної інформації», «зони творчості»), де діти можуть 
щось з того, що вони побачили або почули в музеї, намалювати 
чи виліпити, щось приміряти, а з чимось погратися. На жаль, 
поки такі приклади у вузівських музеях невідомі.

Розвиток творчих засад —  вищий ступінь засвоєння музей-
ної інформації, коли мета —  розкрити творчі здібності дітей 
на основі вивчення музейних зібрань. Творче спілкування 
може бути організовано у формі зустрічі, клуба, олімпіади, по-
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сиденьок або в іншій нетрадиційній формі. Посиденьки мо-
жуть мати театралізовану форму. Це може бути ярмарок чи 
карнавал, концерт чи ялинка в музеї, чаювання чи бал… Вва-
жається, що найбільш вдалі форми мають комплексний харак-
тер [2, с. 6–7]. До таких зустрічей можуть залучатися й батьки 
дітей, коли спілкування буде відбуватися неначе в сімейному 
колі. Приклади такої роботи є, але, водночас, очевидно, що всі 
ці форми роботи мають бути добре відпрацьовані музейними 
співробітниками. До того ж не будь-який працівник зможе 
впоратися з такими досить креативними завданнями. Саме 
тому важливо проводити відповідні тренінги та семінари, де 
можна було б обмінятися досвідом. Зрозуміло, що в контексті 
позашкільної освіти актуальним є не лише завдання пошуку 
та впровадження нових форм культурно- освітньої діяльності 
вузівських музеїв, але й організація взаємодії з системою осві-
ти. Мається на увазі робота з вчителями й навіть вихователя-
ми дитячих садків. На часі включення таких занять в програму 
підвищення кваліфікації вчителів.

Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що вузівські 
музеї як осередки позакласної освітньої роботи зі школярами 
сьогодні є перспективним полем діяльності як музейників, так 
і широкого освітянського загалу. У закладах вищої освіти нако-
пичено не лише цікаві, а подекуди й унікальні колекції, є пев-
ний досвід організації позашкільної освіти. Головне ж полягає 
в тому, що університетські музеї є тими осередками, які разом 
з іншими структурами, здатні підготувати дітей до дослідниць-
кої діяльності, розвинути їхні природні здібності. Втім для того, 
щоби зазначений потенціал музеїв використовувався ефективно 
слід активніше засвоювати інноваційну педагогічну парадигму 
інтеграції освіти і науки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ  
МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

НА РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ КРЕАТИВНОСТІ

Світлана Чумак,
завідувач дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Берегиня», 
м. Бердичів Житомирської області, 
e-mail: dnz4berd@ukr.net

Базовий компонент дошкільної освіти України наголошує, 
що головною метою дошкільної освіти є формування ба-

зису особистісної культури через відкриття світу в його ціліс-
ності та різноманітності, набуття дошкільниками в ході вихо-
вання та навчання духовного обличчя під впливом моральних 
цінностей вироблених людством та зафіксованим у культурі.

Одним з пріоритетних завдань дошкільного закладу є ви-
ховання творчої особистості дитини. Адже в саме в дошкіль-
ному віці дитина поринає в світ цікавих речей та подій, на які 
має свій власний, не усталений погляд. Тому виникає питання, 
як не згасити у малюків прагнення до пізнання, як ознайоми-
ти з різноманіттям зальнолюдської культури, як сформувати 
готовність не лише жити в швидкозмінному сучасному світі, 
а й бути активним учасником його перетворень.

Одним із шляхів вирішення питань розвитку творчої особи-
стості є музейна педагогіка, яка все більше входить в освітній 
процес сучасного дошкільного закладу та використовується як 
напрямок сучасної педагогіки. Сучасний дошкільний заклад 
неможливо уявити без власного міні-музею.

Чим відрізняється міні-музей в дошкільному закладі від 
класичного?

• В дитячому міні-музеї не може бути особливих, цінних 
колекцій та експонатів. Головне завдання —  формування 
творчого відношення до дійсності, розвиток дослідниць-
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кої, перетворювальної та пізнавальної діяльності підро-
стаючого покоління.

• Особливість дитячого міні-музею —  ігровий, інтерактив-
ний освітній простір в якому дитина може робити щось 
самостійно, за власним вибором, за власним інтересами 
і можливостями.

Працюючи в напрямку музейної педагогіки наш дошкільний 
заклад накопичив певний досвід в організації міні-музеїв, що 
інтегруються з освітньою діяльністю закладу. Тематика кожно-
го музею підбирається відповідно творчого погляду вихователя, 
експозиції формуються з урахуванням вікових можливостей 
дітей. Створено та активно використовуються 12 міні-музеїв 
різної направленості.

Назва  
міні-музею

Направленість 
міні-музею

Мета діяльності  
міні-музею

«Котик-ворко-
тик»

Міні-музей
іграшки

Створення умов для формуван-
ня пізнавального інтересу до 
кішки, як об’єкта живої приро-
ди та іграшки.

«Ведмежатко» Міні-музей
іграшки

Збагачення емоційно- чуттєвого 
досвіду та пізнавальних інтере-
сів дітей раннього віку

«Сонечко» Міні-музей
іграшки

Збагачення емоційно- чуттєвого 
досвіду та пізнавальних інтере-
сів дітей раннього віку

«Янголята» Міні-музей
іграшки

Виховання основ християнської 
моралі на народних традиціях 
та виховання поваги до влас-
ного імені.

«Цікавий світ 
комах»

Природничо- 
пізнавальний 

міні-музей

Виховання інтересу до життя 
комах, зовнішнього вигляду, 
звички та вміння пристосува-
тись до середовища існування.
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Назва  
міні-музею

Направленість 
міні-музею

Мета діяльності  
міні-музею

«Час» Міні-музей го-
динників

Розвиток здатності розуміти 
цінність часу в житті людини.

«Дім хлібу» Міні-музей 
хлібу

Формування соціально- гро-
мадянський досвід на прикла-
дах історичного минулого Укра-
їни.

«Соняшник» Міні-музей 
природознав-

чий

Розширення знань про можли-
вості використання рослин рід-
ного краю в оздоровчих та ліку-
вальних цілях.

«Горнятко» Міні-музей гли-
няного посуду

Ознайомлення з гончарством, 
як видом народного мистецтва, 
виховання вміння бачити кра-
су у речах, виготовлених гон-
чарами.

«Зіронька» Міні-музей кос-
мосу

Формування вміння володі-
ти елементарною інформаці-
єю про можливості вивчення 
Всесвіту.

«Калинка» Міні-музей де-
рев’яних виро-

бів

Формування уявлення про кра-
су речей, виготовлених з дере-
ва.

«Вишиванка» Міні-музей ви-
шитих речей

Формування уявлення про мож-
ливість використання вишивки 
у прикрашенні речей, предме-
тів побуту, іграшок

Музей є частиною розвивального середовища групової кім-
нати, яка створює умови для стимулювання розвитку творчої 
активності дошкільників:

• Міні-музей в дошкільному закладі це місце, де дитина 
активна в усіх видах діяльності —  ігровій, предметно- 
практичній, продуктивній, спілкуванні, навчанні. Дитина 
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може активно діяти на створення нового продукту в не-
регламентованій ситуації, що є однією з умов виховання 
творчої особистості дошкільників

• Міні-музеї в групових кімнатах займають дуже невеликий 
простір, є постійно відкритими для відвідувачів- вихованців, 
батьків, гостей.

• Специфіка середовища музею з його історично складеною 
етикою поведінки побудована на ряді заборон та обме-
жень —  не говорити голосно, не торкатися експонатів, не 
рухатися швидко. Це все створено для комфортного пере-
бування дорослого та іноді вступає в протиріччя з особли-
востями дитячого сприйняття. Адже діти 4–6 років ще не 
глядачі. Їм лише треба ними стати. Міні-музеї для дошкіль-
ників —  не «дорослий» заклад і не відповідає багатьом 
«суворим вимогам», які мають справжні музеї. Музейна 
етика легко засвоюється дітьми під час безпосереднього 
перебування у музеї.

• Музей у групі —  затишне і комфортне місце, де можна 
зайнятися улюбленою справою —  грати, слухати казки, 
малювати, досліджувати. А головне, можна не лише спо-
глядати, а й всього торкатися, обстежувати, запитувати.

• Міні-музеї, що створюються для дітей раннього віку мають 
ставити в основі дитину, яка вже в ранньому дитинстві 
починає цікавитися предметним світом, отримує радість 
пізнання і задоволення від споглядання, у якої найбільш 
яскраво виражена потреба у наочності. Знайомство із ото-
чуючим, його пізнання здійснюється у таких міні-музеях 
шляхом накопичення чуттєвих вражень від сприйнят-
тя предметів та іграшок. Усе підпорядковано організації 
найважливішої форми предметно- практичної діяльності 
малюка, яка є основою сенсорно- пізнавальної діяльності 
та підґрунтям розвитку провідної для дитинства ігрової 
діяльності

• Експонати та колекції міні-музеїв повинні показувати 
дітям, як у незвичній манері використовувати знайоме 
по-новому, збагачувати дітей емоційними враженнями 
від зовсім нових невідомих предметів та вже знайомих, 
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побачених раніше. Це значною мірою сприяє розширенню 
світогляду дітей, викликає бажання творчо використову-
вати предметі народного ужиткового мистецтва в іграх, 
в оформленні побуту, продуктивній діяльності.

• Важливо, щоб у міні-музеї діти виступали як дослідники- 
експериментатори, винахідники, щоразу дивилися на екс-
понати з несподіваної точки зору. Це не тільки викликає 
інтерес до об’єктів, а й заохочує досліджувати, вивчати, 
стимулює творчу уяву. Дошкільникам необхідно пропо-
нувати не зупинятися на досягнутому, висувати нові ідеї, 
навіть якщо здається, що завдання розв’язане. Заняття 
мають бути не звичайними, а обов’язково такими, що 
сприяють розвитку творчих та винахідницьких здібнос-
тей відвідувачів, адже діти по природі є дослідниками 
та експериментаторами

• Діяльність у міні-музеї заохочує дітей до прояву комбі-
наторних здібностей —  в музеї можна за бажанням пере-
ключатися, переміщувати експонати з полиці на полицю, 
знаходити нові способи гри з знайомими предметами 
та матеріалом, комбінувати запитання для отримання 
більшої кількості відповідей.

• Під час ігор в міні-музеї вихователям важливо навчати 
дітей використовувати запитання, що сприяють концен-
трації уваги дітей (чому?, навіщо?, а як?, для чого?) і утри-
матися від використання негативних оцінок, без критики 
приймати всі дитячі твердження,

Найвищою оцінкою роботи є відображення вражень від 
занять в міні-музеї у малюнках, дитячих розповідях, сюжетно- 
рольових іграх. Прояв дитячої ініціативи та творчості в інших 
видах діяльності (музичній, танцювальній, виконавській) може 
свідчити про втілення творчої уяви в реальну дійсність, а отже —  
про початок творчої активності дошкільників,

Література
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

/ О. І. Білан; за заг. ред. О. В. Низковської. 256 с.
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ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЇ БАЗИ 
ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ПРИ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Оксана Ворощук,
методист Вінницького обласного центру  
туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій, 
м. Вінниця

Музеї як соціокультурний інститут сформувались у про-
цесі довготривалого історичного розвитку, який поля-

гав у збагаченні змісту і методів діяльності, пошуку свого місця 
в соціумі.

Основним призначенням музеїв є збереження пам’яток ми-
нулого для майбутніх поколінь, а розвиток музейної справи 
є найбільш перспективним напрямком для досягнення цієї мети.

Серед численних інститутів, що виникли як засіб збережен-
ня, дослідження історичної минувшини, залучення молоді до 
її вивчення, вагоме місце посідають музеї при закладах освіти.

Загальновизнано, що музей може і повинен стати частиною 
системи безперервної освіти. Специфіка освітньої діяльності 
музею визначається його унікальними можливостями —  тут 
людина має можливість торкнутися реліквій різних епох, справ-
жніх пам’яток духовної і матеріальної культури.

Вважаю, що складна і багатостраждальна історія нашої дер-
жави й українського народу повинна бути закладена, зокрема, 
і у музеях закладів освіти, які є справжніми методичними цен-
трами поширення кращого досвіду, інноваційних засобів орга-
нізації навчально- виховної роботи, а також візитною карткою 
певного закладу освіти. Вони, як і наша молода українська дер-
жава, переживають зараз складний час, що характеризується 
суперечностями, пошуками нових шляхів розвитку. Серед про-
блем їх діяльності актуальними є не тільки оновлення змісту 
музейних збірок, форм діяльності, а й формування правового 
статусу, який визначає роль і місце музею у системі діяльності 
закладу освіти.
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Перша спроба юридичного закріплення правового статусу 
громадських музеїв закладів освіти була здійснена у 1974 році 
Положенням про шкільний музей (затверджено постановою Се-
кретаріату ЦК ВЛКСМ, колегії Міністерства освіти СРСР і колегії 
Міністерства культури СРСР від 19 серпня 1974 року). У зазна-
ченому документі вперше було сформульовано поняття музею 
у закладі освіти, його мету, завдання, зміст і форми діяльності.

З отриманням незалежності України нормативна база ді-
яльності музеїв закладів освіти не відповідала завданням і по-
требам освітнього середовища, яке ґрунтувалось на нових, 
національно- концептуальних засадах. У 1995 році прийнято 
Закон України «Про музеї і музейну справу». У результаті ши-
рокого обговорення проектів нормативних документів щодо 
діяльності музеїв при закладах освіти було видано накази Мініс-
терства освіти і науки України від 20.05.1997 року № 151,152,153, 
від 04.09.2006 року № 640, у яких було внесено зміни як у саму 
назву, так і зміст діяльності, що визначали призначення музеїв 
у процесі навчання і виховання молоді.

Останні зміни у нормативні документи щодо діяльності му-
зеїв закладів освіти були внесені наказом Міністерства освіти 
і науки України від 22.10.2014 року № 1195 «Про затвердження 
положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позаш-
кільних та професійно- технічних навчальних закладах, які 
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України».

Серед інших нормативних актів, які регулюють діяльність 
музеїв закладів освіти, варто відзначити наступні: Укази Пре-
зидента України від 24.03.2015 № 169 «Про заходи з відзначен-
ня у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі 
та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 13.10.2015 
№ 580/2015 «Про стратегію національно- патріотичного вихо-
вання дітей та молоді на 2016–2020 роки; наказ МОН України 
«Про затвердження Концепції національно- патріотичного ви-
ховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», Заходів та методич-
них рекомендацій щодо її реалізації від 16.06.2015 № 641; лист 
Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9–255 
«Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історич-
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ного профілю»; Закон України «Про засудження комуністично-
го та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 
від 09.04.2015 № 317-VIII; Постанова Кабінету Міністрів України 
№ 822 від 10.07.2019 року (п. 4) «Про оплату праці педагогічних, 
науково- педагогічних та наукових працівників закладів і уста-
нов освіти і науки», якою передбачено встановлення доплати 
за завідування майстернями та паспортизованими музеями 
15–20% посадового окладу.

Вищевказані нормативні акти дають можливість вивча-
ти, узагальнювати й популяризувати досвід педагогів і ко-
лективів з використання різноманітних форм музейної робо-
ти у навчально- виховному процесі та співпраці з місцевими 
громадами.

На думку педагогів, завдяки заняттям у музеях активніше 
відбувається формування соціальної свідомості школярів, у них 
помітно збагачується словниковий запас, їм цікавіше працю-
вати на уроках історії, літератури, вони швидше оволодівають 
складною термінологією, краще слухають, проявляють більшу 
спостережливість та активність, вступають у дискусії, залуча-
ються до науково- дослідницької, пошукової роботи тощо.

Так, Вінниччина має 166 музеїв при закладах освіти. Найбіль-
ша кількість музеїв працює при закладах освіти: Тиврівського 
(12), Шаргородського (10), Козятинського (8), Тульчинського (7) 
районів та м. Вінниці (28).

Музеї, які мають почесне звання «Зразковий музей» (20), 
вирізняються високим рівнем роботи та відповідають вимогам 
Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв істо-
ричного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
та професійно- технічних навчальних закладів (лист МОН Укра-
їни від 22.05.2015 № 1/9–255).

З огляду на останні трагічні події в історії України у кож-
ному освітньому закладі області створено тематичні куточки, 
присвячені героям антитерористичної операції, оновлено екс-
позиції у військово- історичних музеях шкіл. Музеї поповню-
ються матеріалами про Революцію Гідності, про жителів села 
(міста) —  учасників цих подій; пошукові загони збирають ма-
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теріали про Героїв Небесної Сотні, про учасників військових 
дій на Сході.

Проте попереду велика робота з удосконалення експозицій 
діючих музеїв, розширення їхньої мережі як найбільш масового 
і доступного осередку патріотичного виховання підростаючого 
покоління.

Майбутнє музею ми бачимо в перетворенні його в науковий 
і духовний центр краю, виконання його соціальних функцій, 
адже національна культурна спадщина та її складова —  пам’ят-
ки історії та культури —  відіграють важливу роль у розбудові 
незалежної Української держави, відродженні духовності та іс-
торичної пам’яті.



НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА  
В НАУКОВІЙ ОСВІТІ 

Збірник тез доповідей  
Всеукраїнської науково-практичної конференції

Обкладинка, верстка, дизайн:
Ладоня К. Ю., Штефан Ю. В. 

Підписано до друку 20.11.2019 р. Формат 60х84 1/16
Гарнітура Droid Serif. Друк. офсетний.  

Папір офсетний. Ум.друк. арк. 14.18
Наклад 300 пр.

Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В. 
м. Біла Церква, Ярослава Мудрого 17, оф. 218

+38 098 998 1001
+38 093 998 1001

rvd.avtoritet@gmail.com

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготовників 

і розповсюджувачів видавничої продукції 
Серія ДК 5987 від 31.01.2018 р. 


	Cover_M2
	Музей_тези

