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ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ 

Й ПІДЛІТКОВОЮ АУДИТОРІЄЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ 

(з практичного досвіду відділу музейно-освітньої роботи)

На сьогодні людством накопичено величезний арсенал наукових засобів і методів пізнання.

Серед просвітницьких закладів неформальної освіти, основним завданням яких є проведення

заходів з пропаганди, розповсюдження і роз’яснення наукових знань та інших соціально зна-

чущих відомостей, важливе місце посідає така інституція, як музей, що є своєрідною матеріа-

лізованою пам’яттю історії, розповіддю про час через певний музейний предмет. Без перебіль-

шення можна стверджувати, що уміле трактування музейних предметів сприяє розумінню

пам’яті нації, оскільки відвідувач, долучаючись до знайомства і вивчення конкретного музей-

ного предмета, пізнає його сутність та історичний аспект, що його уособлює. При цьому, “як

соціальний інститут, музей є відображенням того конкретного часу, в якому він існує” [1], а

отже, він має враховувати потреби сьогодення, які наполегливо диктують необхідність впро-

вадження нових форм роботи з музейною аудиторію загалом, і, зокрема, з її найбільш вразливою

і сприйнятливою частиною – дітьми й підлітками.

Сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі проблем музейної комунікації і спрямо-

вана, в першу чергу, на вирішення завдань активізації творчих здібностей особистості. З цією

метою розроблено багато самих різних методик роботи з відвідувачами, особливо з дітьми. А отже,

з пропонованого арсеналу ми маємо вибрати саме те, що є водночас доступним і необхідним

для дітей та юнацтва для розвитку їхньої пізнавальної діяльності [2]. Вкотре постає непросте

питання: як саме треба вчити дітей у музейному просторі, щоб викликати живий інтерес, подив

або навіть захоплення, а головне – бажання прийти сюди знову і знову, як здійснити “перехід

від одиничних і епізодичних контактів з відвідувачем до створення багатоступеневої системи

музейної освіти, прилучення до музею і його культури” [3].

Отже, виділимо основні напрями такої діяльності:

1) Робота, спрямована на формування у дитини ціннісного ставлення до культурної спадщини

нашого народу і людства в цілому, прищеплення смаку до спілкування з музейними цінностями.

2) Розвиток здатності сприймати музейну інформацію, розуміти мову музейної експозиції.

3) Виховання емоцій, пробудження і розвиток уяви, фантазії, творчої активності.

4) Створення та апробація нових методик і програм для різних категорій відвідувачів.

5) Використання і популяризація нових технологій музейної освіти у вигляді окремих про-

ектів, із залученням різних партнерів.

“У сучасних умовах культурно-освітня діяльність орієнтована на потенційного і реального музей -

ного відвідувача, у зв’язку з цим можна визначити такі її основні напрямки: інформування, нав чан -

ня, розвиток творчих начал, спілкування, відпочинок. Подібне виділення умовне, адже самі напрямки

мінливі, рухливі і часто тісно пов’язані між собою, чи перетинаються в будь-яких аспектах” [3].
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Розглянемо, яким саме чином працівниками відділу музейно-освітньої роботи Національ-

ного Києво-Печерського історико-культурного заповідника застосовуються на практиці ті чи

інші методики роботи з дітьми.

З 2015 р., зі зміною структури та штатного розпису, в Заповіднику згідно з Постановою

КМУ № 493 від 12.07.2017 p. створений інтерактивний формат музейно-освітніх заходів – про-

грама “Музейне дозвілля для дітей та дорослих”, яка постійно розширюється. До переліку за-

ходів, розроблених та впроваджених працівниками відділу, включено інтерактивні екскурсії:

“Біблійні сюжети від художників лаврської малярні”, “Легендарна історія Києво-Печерської

лаври”, “Таємниці ченців-лікарів”, “Дивовижні звірі та де їх побачити”, тематична екскурсія

“Мури і башти Лаври”, театралізований квест “Гетьман Іван Мазепа та Києво-Печерська лавра”,

інтелектуальний турнір “Клуб активних знавців”.

У цьому році працівниками відділу розроблено, апробовано і подано на затвердження ще

один театралізований квест – “Тарас Шевченко та Києво-Печерська лавра”. Наразі у процесі

розробки знаходиться тематична екскурсія “Лаврські дзвони та куранти”. Отже, робота триває.

Варто відмітити, що, крім освітніх задач, програма “Музейне дозвілля для дітей та дорослих”

передбачає розвиток пізнавальної, творчої активності дітей, які досягаються за допомогою сучас-

них психолого-педагогічних методик, а також нових форм спілкування із музейною аудиторією.

Зупинімося більш детально на деяких із них.

Під час інтерактивних екскурсій, які поділяються на власне розповідь і творчу частину, а

також квестів і турніру, ми використовуємо наступні методи роботи:

1. Словесні – тобто націлені на отримання дитиною основної інформації.

2. Наочні – що проводяться із застосуванням наочних посібників і технічних засобів.

3. Практичні – коли засвоєння матеріалу відбувається за допомогою вправ, самостійних

завдань та практичних робіт.

До словесних методів маємо віднести розповідь, пояснення та бесіду, які направлені на за-

своєння понять, встановлення і сприйняття чуттєвих образів через конкретно-образне мислення,

притаманне дітям 8-11 років, або ж абстрактне, більш властиве школярам старшого віку, а також

на чуттєвий особистий досвід кожної дитини.

Фактично, у процесі будь-якої екскурсії, як тематичної, так і інтерактивної, основне місце

ми відводимо розповіді, тобто монологічному викладу матеріалу, що застосовується для послі-

довної, систематизованої, зрозумілої та емоційної передачі знань. Аби легко засвоюватись, роз-

повідь повинна мати чітку структуру (початок, розвиток подій, кульмінацію, фінальну частину),

і за призначенням її можна умовно поділити на:

• Розповідь-вступ, що має на меті підготовку дітей до наступного матеріалу, своєрідне на-

гадування. У нашій роботі це, насамперед, тематична екскурсія-вступ перед проведенням

квесту, яка у невимушеній формі нагадує дітям певні події з життя гетьмана Мазепи або

Великого Кобзаря, пов’язані з Києво-Печерською лаврою, і водночас створює відповідний

настрій, непомітно занурюючи у минуле, психологічно готує до розв’язання квестових

завдань.

• Розповідь-переказ, яка є необхідною складовою викладення наміченого (окресленого)

змісту. Сюди можна віднести основну частину всіх розроблених нами екскурсій.

• Розповідь-завершення (висновок), тобто узагальнення отриманої інформації, підсумок.

Цей метод скоріш притаманний школі, ніж музею, і ми його майже не використовуємо,

віддаючи перевагу закріплюючій бесіді як більш демократичній формі спілкування з

дітьми, про що йтиметься далі.

Під час екскурсії працівник відділу, котрий наразі її проводить, завжди піклується про ефек-

тивність власної розповіді, досягнення якої потребує дотримання наступних умов:

1. Розповідь має бути живою, яскравою, щоб належним чином впливати на думки і почуття дітей.

2. Розповідь повинна відповідати віковим особливостям дітей і співвідноситися з їхнім со-

ціальним досвідом.
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3. Обстановка і умови проведення розповіді мають відповідати її задуму і змісту.

4. Розповідь повинна справляти враження, а отже – вестися професійно.

5. У роботі з дітьми важливо реагувати на питання, що виникають по ходу розповіді. Ігно-

рування інтересу дитини негативно впливає на сприйняття нею оповідача, а як результат – і

самої розповіді. Хоча, звісна річ, дотримання цього правила стосується обох сторін. Адже діти

також повинні поводитися в музеї належним чином: не перебивати фахівця, не викрикувати

свої питання, не говорити водночас з товаришами тощо.

6. Розповідь обов’язково повинна викликати у дитини певні переживання, взаємодіяти з її

почуттями. Необхідно піклуватися про те, щоб враження від проведеної екскурсії збереглося

якомога довше. Тільки за таких умов можна сподіватися, що дитина захоче повернутися до

музею ще раз.

Застосування методу пояснення завжди припускає постановку пізнавальної задачі, яку

можна вирішити на основі досягнутого рівня знань і розвитку дітей. Тому задля кращого за-

своєння дітьми наданого їм теоретичного матеріалу необхідно по ходу пояснення вводити дітей

у процес обговорення. Вагомою умовою застосування методу пояснення є отримання зворот-

ного зв’язку. Треба передбачити відповідні реакції дітей у ході пояснення. До того ж, зворотний

зв’язок допомагає вдосконалювати пояснення і вносити надалі необхідні поправки. При цьому

фахівцям слід проявляти терпимість до незвичних пояснень дітей, всіляко підтримувати їхнє

прагнення опанувати сутність предметів або явищ, встановити причинно-наслідкові зв’язки.

На відміну від пояснення бесіда (особливо закріплююча) є дидактичною розмовою фахівця

з дітьми, яка, проте, дуже відрізняється від звичайних розмов у повсякденному житті, адже фа-

хівець має заздалегідь підготуватися до неї і знати відповіді на всі можливі питання дітей. Сут-

ність цього методу полягає в тому, щоб за допомогою цілеспрямованих і правильно поставлених

питань пробудити дітей до згадки вже відомих їм знань і стимулювати засвоєння нової інфор-

мації шляхом самостійних розмірковувань, висновків та узагальнень. Саме тому найважливі-

шою умовою вдалої дидактичної бесіди є вміле формулювання і постановка питань, для чого

фахівцю перш за все треба вміти подумки виділити конкретний зміст і невимушено зосередити

на ньому увагу дитини. Отже питання ні в якому разі не повинні бути хаотичними, вони мають

представляти взаємозв’язок головної і другорядної інформації, мати логічний характер і чітку

структуру. Варто уникати “подвійних”, ускладнених, неоднозначних, а також надмірно легких

питань, оскільки вони не стимулюють активної пізнавальної діяльності дітей і серйозного став-

лення до завдань, розхолоджують або розпорошують увагу.

Переваги методу бесіди полягають у тому, що вона змушує дитину подумки слідувати за

думкою дорослого, в результаті чого діти крок за кроком просуваються вперед у засвоєнні

нових знань. Бесіда максимально активізує мислення дитини, а отже слугує відмінним спосо-

бом розвитку її пізнавальних функцій і створює умови для оперативного керування процесом

пізнання.

Проте однієї бесіди замало, вона часто виявляється малоефективною і ризикує перетвори-

тися у повчальний монолог дорослого, особливо коли діти не мають передбачуваного багажу

уявлень і понять. У цього методу є й інші недоліки, адже він не дозволяє проводити вправи для

формування у дітей практичних вмінь і навичок.

Тому дуже ефективно поєднувати із закріплюючою бесідою таку живу форму спілкування

з дитиною, як малюнок (або розмальовки). Адже саме малюнок є для дитини чи не єдиним спо-

собом фіксації оточуючої дійсності, а також доступною творчою формою вияву вражень і по-

чуттів. (Так, під час Третього освітнього фестивалю “Арсенал ідей”, що проходив 5–9 квітня

цього року в Мистецькому арсеналі, ми поміж іншим пропонували дітлахам один із наших за-

думів – розмальовку-інтригу, тобто розфарбувати малюнки павичів. При цьому ми розповідали,

що колись ці птахи справді жили в лаврських садах, їхнє зображення і зараз є у притворі Тро-

їцької надбрамної церкви і це лише початок захопливої історії).

П’ята науково-практична конференція
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На нашу думку, наразі найбільш перспективною формою екскурсії для дітей є інтерактивна

екскурсія, яка вдало поєднує всі три словесні методи, тобто розповідь, пояснення і бесіду, з на-
очними і практичними, водночас надаючи дитині змогу розслабитися, відпочити і пограти. Адже

дитині, особливо молодшого віку, дуже складно зосередити на чомусь увагу на півтори години.

Наочні методи завжди використовуються у роботі з дітьми в музеях, оскільки самі музейні

експонати надають основну інформацію у вигляді образів, а розповідь фахівця допомагає їх

формуванню і відтворенню. Ці методи можна умовно поділити на такі, як:

•   Демонстрація – тобто ознайомлення дітей з експонатами: від цілісного сприйняття пред-

мета до розгляду окремих властивостей, призначення, історичної цінності тощо. Най-

більшої ефективності цей метод міг би досягати при можливості дати дітям потримати

експонат у руках. Це значно активізувало б увесь процес пізнання. Але в умовах музею

такий варіант ознайомлення дитячої аудиторії з предметом є досить проблематичним.

•   Ілюстрація – показ відбувається, так би мовити, опосередковано – за допомогою світлин,

репродукцій, плакатів, малюнків, схем тощо. Обидва вказані вище методи часто тісно

пов’язані між собою, адже коли після демонстрації експоната в цілому виникає необхід-

ність усвідомлення взаємозв’язку між його компонентами, звернення уваги на окремі де-

талі, малодоступні для розгляду або ж у випадку відсутності якого-небудь експоната (пе-

ребуває на реставрації чи на виставці в іншому місці тощо) при розкритті певної теми

використовують ілюстрації. (Яскравим прикладом застосування даного методу є фото -

проект “Погляд крізь час”, який було реалізовано спеціально для Третього освітнього

фестивалю “Арсенал ідей”. До світлин із лаврськими краєвидами багаторічної давнини

ми зробили нові з такого ж ракурсу, пропонуючи відвідувачам добрати пари “старе-нове”

фото і побачити, що змінилося в Лаврі років за сто).

Варто відмітити, що у музейній роботі найчастіше застосовуються комбіновані методи, на-

приклад, пояснювально-ілюстративний, структура якого включає теоретичну та ілюстративну
складові. При цьому ілюстративний фактичний матеріал дозволяє пов’язати пояснення з осо-

бистим досвідом дитини, і робить його більш доступним.

•   Відеометод – показ із використанням будь-яких технічних відеозасобів: проекторів, відео -

магнітофонів, комп’ютерів тощо. (Тут прикладом може слугувати “Театр тіней”, який про-

водиться після теоретичної частини інтерактивної екскурсії “Таємниці ченців-лікарів”, або

завдання інтелектуального турніру “Клуб активних знавців”).

У роботі з дітьми великої результативності набувають також практичні методи, тобто форми

оволодіння матеріалом на основі вправ, самостійних завдань, практичних робіт. Адже, як свого часу

казав Й. В. Ґете: “Мало знати, треба і застосовувати, мало хотіти, треба й робити” [4]. Цей девіз за-

лишається актуальним на всі часи, тим більше при роботі з дітьми. Застосовуючи знання на практиці

або отримуючи їх через практичні дії, діти глибше їх засвоюють. До практичних методів належать:

1. Пізнавальні вправи.
2. Пізнавальні ігри.
3. Інсценування (театралізацізація).
До пізнавальних вправ можна віднести складання пазлів картини “Вигнання торговців з храму”

і розмальовки по пам’яті на інтерактивній частині екскурсій “Біблійні сюжети від художників лавр-

ської малярні”, а також переважну кількість завдань інтелектуального турніру “Клуб активних

знавців” і ще одну з наших ідей для цьогорічного фестивалю “Арсенал ідей” – магнітний пазл “Ве-

лика лаврська дзвіниця”, який ми зробили за фаховими кресленнями, що точно відтворюють ар-

хітектурні елементи і кольори пам’ятки-візитівки Києво-Печерського заповідника.

Але детальніше хочеться зупинитися на методі пізнавальних ігор, серед яких особливої зна-

чущості набуває театралізований квест. З нашого погляду, переваги даного виду музейного до-

звілля полягають саме у тому, що він має форму гри, яка пробуджує уяву дітей, надає можливість

отримати яскраві незабутні враження, вчить взаємодіяти у команді при вирішенні складних задач,
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сприяє розвитку логічного мислення і кмітливості, допомагає дитині розкрити в собі нові

можливості та якості характеру. У таких ігрових ситуаціях головним моментом для дитини стає

ігрова дія і досягнення ігрової мети. Але водночас вона, навіть не помічаючи цього, здобуває нові

знання і навички, вчиться логічно мислити, робити правильні висновки. Так, у квесті “Тарас Шев-

ченко і Києво-Печерська лавра” ніби побіжно висвітлюються цікаві факти, безпосередньо пов’язані

з історією Лаври, а саме: зносини Тараса Шевченка з настоятелем Больницького монастиря отцем

Досифієм, розпис Всіхсвятської церкви під керівництвом Івана Їжакевича у 1905–1906 рр., видання

у 1616 р. першої книги лаврської друкарні тощо. Таким чином, під час невимушеної гри відбува-

ється підвищення освітнього рівня учасників і виховується повага до історичного минулого нашого

народу. Отже, ця ніби гра насправді є пізнавальною в історичному плані і здатна виконувати ос-

вітню функцію. До того ж, гра викликає підвищений інтерес дітей, вони діють з емоційним підне-

сенням, значно менше стомлюються. Умови гри потребують певної трансформації знань, при від-

творенні яких у процесі гри активізується творча діяльність дітей. Вони вчаться оперувати

знаннями, змінювати уявлення у відповідності до нових обставин, самостійно вирішують теоре-

тичні і практичні проблеми. Ми вважаємо, що така форма музейної роботи, як театралізований
квест, на сьогодні є найбільш актуальною і відповідає сучасним вимогам.

Однак, як ми вже казали раніше, методи не існують окремо один від одного, у, так би мо-

вити, чистому вигляді. Насправді неможливо виокремити, наприклад, бесіду, відділивши її від

розповіді й пояснення, особливо при роботі з дитячою і підлітковою музейною аудиторією. Так

само і метод інсценування (театралізації) в нашому конкретному випадку є складовою квестів,

але складовою дуже важливою, адже краще за все діти починають розуміти минуле, заглиб-

люючись у нього, здійснюючи своєрідну уявну подорож у давні часи.

Театралізоване відтворення подій – як реальних, так і вигаданих, може бути влаштоване

силами самих дітей (наприклад, створення “живої картини” за мотивами малюнка Шевченка

“Церква Всіх Святих у Києво-Печерській лаврі” із зібраного на маршруті реквізиту) або му-

зейними працівниками. До останніх відносяться наші інтерактивні міні-вистави, коли напри-

кінці квестів до учасників гри виходить сам гетьман Іван Мазепа, котрий веде невимушену роз-

мову з нащадками, або ж до учнів промовляє своє слово Великий Кобзар.

Аналізуючи наш внесок у реалізацію інтерактивних форм роботи з молоддю в музеях,

можна зробити висновок, що використання різних методів музейної педагогіки, а також вдале

їх поєднання у культурно-освітній діяльності, власне, і є спробою відповіді на просте і важливе

питання, що сьогодні хвилює багатьох музейних фахівців: як зробити музей цікавим? А щодо

самих методів – то вони у цьому динамічному процесі є лише формою передачі певного мате-

ріалу для його якнайкращого засвоєння, а зрештою – єднальною ланкою між поставленою

ціллю і кінцевим результатом, тобто вихованням всебічно розвиненої творчої особистості.

На завершення хотілося б зазначити, що розробляючи і впроваджуючи різноманітні експе-

риментальні культурологічні проекти, ми натомість отримуємо можливість розвивати і сам

музей, актуалізувати для широкого загалу його фондові колекції – експонати, які є опорними

сигналами нашої історичної пам’яті.

Примітки

1. Карасенко В. Ю. Як повернути дитину в музей, або як повернути музей дитині // Роль музеїв у культурному

просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноук-

раїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського

історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009. – Вип. 11. – С. 498-502. – [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0183-2.html

2. Ланкова Н. Методика работы с детьми в музее // Образование. – 2017. – № 10(328). – [Електронний ресурс]. –

Ре жим доступу: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=528&level1=main&level2=articles

3. Шабанова Н. В. Музейна педагогіка. Визначення поняття, історія, форми роботи, перспективи розвитку. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com/ Музейна_педагогіка

4. Афоризмы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.orator.ru/aforizmy_1.html
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Беззуб Юрій Віленович
старший викладач

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

УЧНІВ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Філософія освітньої реформи в Україні полягає в тому, що сучасній дитині недостатньо

дати лише знання, важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з

ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної

самореалізації в житті, навчанні та праці [1, 10].

Компетентність трактується як динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів,

цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно про-

вадити професійну або подальшу навчальну діяльність [2, 2].

Серед ключових компетентностей для життя чільне місць належить соціальній та грома-

дянській компетентностям. Під ними розуміються усі форми поведінки, потрібні для ефективної

та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі; уміння працювати з іншими

на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів; повага до закону,

дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття.

Для формування компетентностей необхідне нове освітнє середовище, яке забезпечить від-

повідні умови, засоби і технології для навчання учнів і поза приміщенням навчального закладу –

в сучасних музеях, лабораторіях, обсерваторіях, із доступом до відкритих навчальних курсів

та інших ресурсів [1, 29]. За таких умов музейна педагогіка може стати дієвим засобом форму-

вання соціальної та громадянської компетентностей учнів.

Мета статті – висвітлення можливостей музейного середовища у формуванні соціальної та

громадянської компетентностей учнів на прикладі експозиції та діяльності музею Лесі Українки

в Києві.

На нашу думку, важливим є усвідомлення вчителями, батьками й учнями того факту, що

потенціал цього музею набагато ширший, аніж висвітлення видатної постаті в українській лі-

тературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Насправді музей є місцем пізнання епохальних процесів в

історії України, які очевидно можна узагальнити як формування модерної української нації в

другій половині ХІХ–ХХ ст.

Досвід проведення в музеї занять з педагогами на курсах підвищення кваліфікації в ІППО

Київського університету імені Бориса Грінченка та відгуки вчителів свідчать, що музейні ма-

теріали про родину Косачів сприяють вихованню учнів на загальнолюдських цінностях, зокрема

морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе

та інших людей), соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага

до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, со-

лідарність, відповідальність) тощо. Особистість і родина Л. Українки виступає своєрідним зраз-

ком плекання української ідентичності. Використання музейного простору допомагає форму-

ванню цілісної особистості учня, всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення;

патріота з активною позицією.
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Очевидно, в музеї насамперед доцільно проводити уроки і заходи з української літератури.

За оновленими навчальними програмами постать і творчість Л. Українки вперше вивчається в

6 класі у блоці “Я і світ”. Він включає поезії “Мрії”, “Як дитиною, бувало…”, “Тиша морська”,

дитинство поетеси, роль родини в її вихованні, неповторний світ дитинства в поезіях, образ

мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість,

гармонію людини і природи. Учні усвідомлюють необхідність бережливого ставлення до при-

роди (ключова компетентність) та потребу плекати любов до батьків, родини; формування муж-

ності, цілеспрямованості, наполегливості, прагнення до самоосвіти (емоційно-ціннісне став-

лення) [3, 32].

У 8 класі вивчаються поезії Л. Українки “Давня весна”, “Хотіла б я піснею стати…”, “Давня

казка”. Літературна частина експозиції музею ілюструє силу духу поетеси, потужне ліричне

начало, романтичність, оптимізм, ідею вільної творчості, духовної свободи людини, а також

проблеми і мотиви щодо ролі митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського

щастя (ліро-епічна поема “Давня казка”). Учні вчаться проводити аналогії із сучасним життям,

використовують комунікативні стратегії для формулювання власної позиції, усвідомлюють, що

сила духу – конструктивне начало в житті [3, 53-54].

Завершальна літературна зустріч із Л. Українкою в музеї (за проектом оновленої програми)

може відбуватися в 10 класі у розділі “Образне слово поетичного модернізму. Загальнолюдське,

національне, особисте”. Вона включає життєвий і творчий шлях поетеси (поглиблено); роль

культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Крім того, збірку

поезій “На крилах пісень”, основні цикли поезій; “Contra spem spero!” як світоглядну деклара-

цію сильної вольової особистості; призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, авто-

біографічні мотиви (“Слово, чому ти не твердая криця…”). А ще відданість своїм мріям, напо-

легливе прагнення до мети (“Мріє, не зрадь”); зображення повені людських почуттів у вірші

“Стояла я і слухала весну…”; драму-феєрію “Лісова пісня” з відображенням у ній конфлікту

між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією [4, 19-20].

Музей дає можливість зрозуміти творчість Л. Українки в широкому мистецькому контексті

(“Тіні забутих предків” М. Коцюбинського, музики улюблених композиторів поетеси – П. Чай-

ковського, Ф. Шопена, Т. Шумана, Л. Бетховена, живопису І. Айвазовського, О. Мурашка та

ін.). Учні усвідомлюють значення етичних норм в особистому та суспільному житті, формують

прагнення дотримуватися їх у власному житті, вміння пов’язувати події художнього твору з ре-

альним життям і робити висновки, навички критичного мислення (ключові компетентності).

З погляду емоційно-ціннісного ставлення, виховується повага до життя-подвигу славетної ук-

раїнки, формуються переваги високої духовності над буденністю.

Музей відкриває широкі можливості для проведення уроків і заходів у рамках вивчення іс-

торії України. Тут лише анотуємо теми з відповідних програм з історії, до вивчення яких варто

залучати музейний потенціал.

Зокрема, у 9 класі через родинне і громадсько-політичне середовище Л. Українки можна

глибше зрозуміти громадський рух 1860–1890-х рр., зокрема діяльність Київської громади (з

нею мав тісні стосунки батько поетеси П. А. Косач), ідеологію і тактику хлопоманства, діяльність

молодих громад тощо (цьому аспекту присвячена частина музейних матеріалів) [5, 60-61].

Музейний простір надає широкі можливості для пізнання видатної постаті українського

відродження О. П. Косач (Драгоманової) (матері поетеси); духовного наставника Л. Українки,

ідеолога тогочасного українства М. П. Драгоманова (її дядька), якому присвячена окрема зала

музею.

Активна участь Л. Українки в літературно-громадській роботі, тісні контакти з представ-

никами кількох генерацій українських діячів, відображені в музеї, надають унікальні можли-

вості розширити уявлення про В. Антоновича, М. Лисенка і М. Старицького та їхні родини,

І. Нечуя-Левицького, А. Кримського та інших, особистість І. Франка в його стосунках з родиною

П’ята науково-практична конференція
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Косачів; стосунки наддніпрянських і західноукраїнських діячів; роль київської інтелігенції в

розвитку українського руху та осучасненні суспільства; вплив заборонних актів російської ім-

перської влади (Валуєвського циркуляру, Емського указу) на динаміку розвитку українського

руху; програмні засади й форми організації українства на підставі публікацій його лідерів, офі-

ційних документів, спогадів тощо [5, 61].

На окрему увагу заслуговують матеріали музею, які розкривають тему “Україна початку

ХХ століття перед викликами модернізації”: політизацію та радикалізацію українського руху;

проблеми консолідації української нації; самостійницьку й автономістську течії в національ-

ному русі; події революції 1905–1907 рр. в Україні, її вплив на активізацію українців у Росій-

ській імперії та оцінку подій Л. Українкою; український політичний і національно-культурний

рух 1907–1914 рр. Окремо виділимо сюжети про вплив процесів модернізації на суспільне

життя українців, зміни у світовідчутті людини, емансипацію жінки, особливості розвитку куль-

турного життя, літератури, українського професійного театру, музики, романтичної й реаліс-

тичної школи живопису, модерну в малярстві тощо [5, 62-64].

Будинок і меморіальна частина музею є чудовим середовищем для вивчення повсякденного

життя Києва, змін у міській забудові, дозвілля, розваг і задоволення культурних запитів.

Таким чином учні можуть поринути в епоху столітньої давнини, відчути атмосферу, в якій

мешкала родина Косачів у Києві.

Примітки

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи у 2016–2029 рр. // Офіц. сайт

МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-

sch-2016/konczepcziya.html.

2. Проект Закону України “Про освіту” // Офіц. сайт МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/gromadske-obgovorennya-zakonoproektu-«pro-osvitu».html.

3. Українська література 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Офіц. сайт МОН

України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Новини/2017/08/11/na-sajt-ukrayin-

ska-literatura-5-9.-z-chervonimdoc-(2).pdf.

4. Громадське обговорення програм 10-11-х класів. Українська література // Офіц. сайт МОН України. – [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/gromadske-obgovorennya-

program-10-11x-klasiv.html.

5. Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів //

Офіц. сайт МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Василишин Марія Семенівна
асистент

Львівський національний університет імені Івана Франка

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ 

З РІЗНОВІКОВОЮ УЧНІВСЬКОЮ АУДИТОРІЄЮ

(на прикладі музею Варшавського повстання у Варшаві, Польща)

З початку ХХІ ст. музеї та інші інституції культури переймають функції неформальних освітніх

установ, а їх активна співпраця із школами сприяє урізноманітненню форм організації, тематики

і змісту музейних заходів. На практиці ця співпраця спрямована на створення різногалузевих му-

зейних заходів для усіх категорій відвідувачів. Однак найбільшу увагу варто приділити організації

музейних заходів для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів, які за опитуваннями, проведеними

в музеях, вважаються найзначнішою частиною їх аудиторії. Власне для цієї цільової аудиторії музеї

повинні створювати не лише різнопланові культурно-освітні заходи, а й цілі експозиції, які б мали

пізнавальний, інформативний та комунікативний характер. Означені тенденції вказують напрямок

трансформації музеїв, який сприятиме популяризації музейного контенту серед все більшого числа

відвідувачів та піднесенню освітньої функції музею на якісно новий рівень.

Як зазначають дослідники, розвиток освітнього напряму в роботі музеїв у ХХІ ст., як в Ук-

раїні, так і за кордоном, характеризується постановкою нових завдань і методів їх досягнення

у сфері естетичного виховання дітей. Необхідність створення культурно-освітніх заходів, орі-

єнтованих на розвиток творчих здібностей у дітей та їх особистісний розвиток, обґрунтовують

О. Караманов, Т. Белофастова, Л. Лучко, Н. Капустіна, Р. Патер, Й. Скутнік, М. Шельонг. У своїх

працях вони порушують проблеми застосування сучасних форм та методів музейної взаємодії

з відвідувачами, з урахуванням виховного, естетичного та освітнього аспектів. Метою нашої

статті є вивчення різноманітних напрямків освітньої роботи з учнівською молоддю у музеї Вар-

шавського повстання (Muzeum Powstania Warszawskiego) в Польщі, які розширюють зміст знань

учнів про історичні події й закономірності, сприяють формуванню комплексного підходу до

організації процесу навчання і виховання молодого покоління.

Як в Україні, так і за її межами поглиблюється і трансформується значення музеїв. З кожним

роком музеї набувають рис культурно-освітніх центрів, завдяки формуванню різнопланових те-

матичних експозицій створюються умови для набуття нових знань, розкриття творчих ресурсів

особистості та релаксації. Відповідні заходи ефективно втілюються в музеї Варшавського пов -

стання, одному з найбільш відвідуваних музеїв Польщі. Перед творцями експозиції цього музею

постало важливе питання: “Як розповісти про події минулого, зокрема про Варшавське пов -

стання, щоб розповідь була доступною, чіткою й достовірною, і водночас могла б зацікавити

сучасних відвідувачів?”

Відповідний досвід запозичили у працівників музею Голокосту у Вашингтоні та музею Те-

рору в Будапешті. Творці експозиції намагались відтворити атмосферу повстанської Варшави

та життя цивільних людей під час німецької окупації. Водночас експозиція наповнена великою

кількістю звукових і медіаінсталяцій, які ніби створюють нову віртуальну реальність, що сприяє

заглибленню юних відвідувачів у музейний контент і здійснює водночас пізнавальний, виховний

і навчальний вплив на них [2].
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Формування експозиції музею Варшавського повстання неодмінно пов’язане з проблемою

представлення цього музею як місця пам’яті, яке завдяки сучасним ресурсам презентації подій

Другої світової війни формувало б національну свідомість поляків різних поколінь, насамперед

учнівської молоді. Специфіка цього музею полягає у передачі досить складного за своїм змістом

історичного матеріалу в такій формі, яка була б доступною для дитячо-учнівської аудиторії від-

відувачів музею. З цією метою у музеї було створено окрему частину експозиції – залу Малого

Повстанця, яка пристосована до фізичних і психологічних потреб дітей шкільного віку. У цій

залі зібрані різноманітні предмети дитячого побуту часів Варшавського повстання, які активно

використовуються під час проведення освітніх і розважальних заходів.

Участь учнів шкіл та гімназій у музейних заходах із залученням великої кількості музейних

експонатів, фрагментів експозиції у поєднанні із сучасними методиками, дидактичними іграми

й іншими інтерактивними методами взаємодії сприяє формуванню пізнавального інтересу, спо-

нукає самостійно досліджувати оточуючий світ та взаємодіяти між собою [1].

Зауважимо, що тип навчальної діяльності в музеї значно відрізняється від шкільного і пе-

редбачає не запам’ятовування великих обсягів теоретичної інформації, а постійне застосування

нових знань під час музейних заходів. Змінюється роль вчителя та характер діяльності учнів,

зростає потреба у застосуванні знань на практиці. Відповідно, форми навчальної діяльності

теж зазнають змін і з’являється необхідність розробки групових форм діяльності, застосування

проблемних ситуацій, що сприяє як інтелектуальному, так і особистісному розвитку учнів.

У цьому контексті слід наголосити на важливості освітнього напряму роботи музею, який реа-

лізує дидактичний відділ музею Варшавського повстання. Працівники цього відділу розробляють

дидактичні матеріали разом із планами-конспектами музейних уроків, музейні зошити із завдан-

нями різного рівня складності, мультимедійні матеріали. Зокрема, наукова, дослідницька і освітня

робота працівників музею спрямована на популяризацію тематики повстання серед широких

верств населення і залучення до музейних заходів якнайширшого кола учасників. Та, насамперед,

нас зацікавили музейні заняття, які проводять музейні працівники для учнів загальноосвітніх шкіл

і гімназій. Відповідно до вікової періодизації у музеї відбуваються такі культурно-освітні заходи:

• для учнів початкової школи у музеї здійснюють “історичні мандрівки”;

• для відвідувачів середнього шкільного віку у цьому музеї проводять музейні уроки;

• для відвідувачів старшого шкільного віку організовують віртуальні освітні мандрівки [2].

Зазначимо, що не тільки для учнів, а й для вчителів процес викладання і навчання в музеї

включає сучасні інтерактивні методи і прийоми навчальної діяльності, що можуть бути вико-

ристанні на шкільних уроках й виховних заходах, присвячених воєнній тематиці, тематиці Вар-

шавського повстання та німецької окупації.

Для учнів молодшого шкільного віку в музеї Варшавського повстання організовують “іс-

торичні мандрівки”, під час яких діти безпосередньо взаємодіють з музейними експонатами

часів Другої світової війни у формі ігор та квестів. У якості засобів навчання під час “історичних

мандрівок” використовуються:

1. Копія повстанського лялькового театру (кожен учасник може відвідати лялькову виставу

і навіть спробувати зіграти роль лялькового персонажу);

2. Копії іграшок, моделей літаків, виготовлені за фотоескізами з минулої епохи (діти можуть

їх детально роздивитись і погратись ними);

3. Настільні ігри і пазли, присвячені тематиці повстання;

4. Передруки довоєнних книжок для дітей;

5. Дитячі фільми і музика;

6. Використання військової амуніції (для інсценізації госпіталю для поранених і польової

пошти).

Завдяки вдалому поєднанню цих предметів, відповідної музики та спеціально розроблених

форм діяльності у залі Малого Повстанця створюється неповторна атмосфера “занурення в ми-

нуле”, а діти дуже охоче прилаштовуються до різноманітних форм діяльності.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Так, для учнів 6-х класів, які вивчають зазначену тематику у школі, були створені тематичні

музейні уроки: “Конспірація та малий саботаж”, “Слідами батальйонів “Зоська” і “Парасоль”,

“Діти воюючої столиці”, “Варшавське повстання в очах наймолодших”, “Партизанська польова

пошта”, “Озброєння та обмундирування”, “Польські бої. Участь польських військових частин

у Другій світовій війні”, які значно розширюють та поглиблюють знання, отримані у школі. У ході

музейних уроків учні мають можливість побачити моделі літаків і повстанських бойових авто-

мобілів, взяти до рук копії довоєнних іграшок, установити барикаду з мішків, послухати по-

встанські пісні, а також виконати творчу роботу. Залежно від віку учасників і теми занять, ін-

структори показують доречні частини експозиції музею. Під час музейних уроків музейні

працівники використовують різноманітні сучасні дидактичні методи, серед яких виділяємо:

розповіді свідків історичних подій, мультимедійні презентації, автентичні тексти, фото, істо-

ричні документи, графіки, таблиці з творчими завданнями. Для активізації пізнавальної діяль-

ності учнів на музейних уроках використовують такі методи активізації пізнавальної діяльності

учнів, як робота у групах, проблемна лекція, праця з автентичними джерелами, дискусія, метод

“мозкового штурму”.

Звернемо увагу на те, що перелічені заходи в музеї повинні доповнити традиційне навчання

і створити дітям та молоді відповідні умови для освіти й розвитку у культурно-естетичному,

науково-технічному і суспільно-економічному напрямах, мотивуючи юних відвідувачів до ак-

тивної творчої і дослідницької діяльності. Водночас, освіта у музеї передбачає безпосередню

взаємодію з різноманітними групами відвідувачів, що сприяє формуванню навичок спілкування

і взаємодії з іншими, набуттю досвіду в різноманітних суспільних умовах.

З метою зацікавлення якнайчисленнішої аудиторії відвідувачів різного віку, під час форму-

вання експозиції було використано значну кількість мультимедійних засобів: проекторів, моніто-

рів та ком’пютерів, які створюють можливості для формування віртуального музею Варшавського

повстання. Використання цих засобів в освітніх цілях працівниками музею створило умови для

проведення “віртуальних тематичних подорожей” для різних груп відвідувачів, зокрема учнів

старшого шкільного віку. Великий інтерес відвідувачів до зазначених заходів пояснюємо засто-

суванням різноманітних методів освітньої взаємодії: розповіді, бесіди, дискусії, демонстрації фото

та відеороликів, які залучають до активної участі і обговорення подій Другої світової війни, та,

зокрема, польського внеску у перемогу над нацистською Німеччиною. На нашу думку, освітня

робота в історичних музеях та музеях військової тематики є надважливою, оскільки сприяє кра-

щому розумінню воєнних подій, розвіянню історичних міфів, пов’язаних з війною.

Підсумовуючи наше дослідження, зазначимо, що діяльність музею Варшавського повстання

є насправді інноваційною і передбачає залучення дітей до активного застосування музейних екс-

понатів та їх сучасних копій, творчої діяльності та імпровізації, а не лише до пасивного спогля-

дання, як це було прийнято у музейній практиці раніше. Водночас, застосування великої кількості

мультимедійних засобів, відео- і фотоматеріалів та використання їх у музейних заходах візуалізує

навчальну інформацію, змушуючи максимально задіяти усі канали сприйняття учнів, що підвищує

ступінь засвоєння теоретичної інформації та мотивацію до навчальної діяльності. Як бачимо, реа-

лізація такої різнопланової освітньої роботи в музеї, з одного боку, сприяє популяризації музейного

контенту серед широких мас відвідувачів, а з іншого – реалізує навчальну і виховну функції.
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методист вищої категорії

Державний музей іграшки

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОБОТИ

З ВІДВІДУВАЧАМИ У ДЕРЖАВНОМУ МУЗЕЇ ІГРАШКИ

В останні роки значно зросли соціальні функції музеїв, а саме: освітня, виховна, розва-

жальна. Ці функції реалізуються як у самому музеї, так і за його межами в процесі культурно-

освітньої діяльності. Більшість музеїв перестали бути закритими академічними інститутами.

Сьогодні вони представляють гостинний та привабливий публічний простір, що надихає, де

увага зосереджена на формах і методах контакту з потенціальною та реальною аудиторією, а

також на визначенні стратегії розвитку музейної діяльності [2, 236].

Сучасні музеї змінюють акценти своєї діяльності, увага зосереджується на відвідувачах, на

активній взаємодії з ними та дослідженні цільової аудиторії, а потім вже на експозиціях, що

можуть зацікавити аудиторію. Засвоєння інформації в музеї передбачає отримання додаткових

та альтернативних знань, які неможливо отримати повною мірою в інших освітніх закладах.

Ефективність середовища навчання визначається рівнем активності її учасників і резуль-

татом міжособистісної взаємодії. Серед варіантів ефективної взаємодії в музейному просторі є

інтерактивні методи, що зорієнтовані на особистісний розвиток.

Основні відвідувачі Державного музею іграшки – діти дошкільного та молодшого шкіль-

ного віку. Для них цей музей є першим (професійним) музейним простором, який вони відві-

дують. Постає важливе завдання – представити музейний простір, експозиції і саме відвіду-

вання музею як захоплюючий, динамічний процес, що буде не тільки корисним та пізнавальним,

а й цікавим.

Специфіка роботи музею з потоковими шкільними групами полягає в тому, що зазвичай

відвідування разове і пов’язане з відвідуванням інших популярних, але не музейних, а радше,

розважальних закладів, яким потрібно скласти достойну конкуренцію. Але при цьому важливо

не перетворитися з культурно-освітнього закладу на розважальний. Тому подача інформації у

виключно традиційній формі в Державному музеї іграшки неможлива. Необхідно враховувати

особливості психофізіологічного розвитку та потреби відвідувачів, а також предмет колекціо-

нування, що закарбований у свідомості як маніпулятивний об’єкт.

Великий потік відвідувачів дозволив виявити, що при проведенні екскурсії потрібно вра-

ховувати не тільки періодизацію вікового розвитку з граничними межами, а й власний досвід

відвідувачів та їх індивідуальний розвиток. Через різні системи навчання, соціальне положення

та досвід групи дітей одного віку мають різний індивідуальний розвиток. Якщо це не врахову-

вати, то ефективність екскурсії для деяких груп значно знизиться. Державний музей іграшки

вирішує цю проблему, використовуючи методи, що поділяються за характером пізнавальної ді-

яльності на пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі тощо.

Ці методи використовуються разом з інтерактивними експонатами. А інтерактивним є той

експонат, якого можна торкатися і який по-різному відгукується на різноманітний вплив, даючи

відповіді на запитання, припущення і здогадки [1, 1]. Але основним активним методом все ж є

гра. Для дошкільного віку гра – провідна діяльність, в якій створюється зона найближчого
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розвитку, розвиваються новоутворення та психічні процеси дошкільного віку, освоюється со-

ціальний простір через спілкування з однолітками та дорослими. У цей період гра швидше за

все слугує механізмом переведення знань з рівня зовнішнього ознайомлення на рівень збага-

чення досвіду дитини. Ігрова діяльність дитини – процес спілкування з навколишнім світом,

під час якого відбувається привласнення культурно-історичної спадщини людства [4, 75].

У Державному музеї іграшки діти в інтерактивній формі знайомляться з експозицією музею.

Експозиція розроблена таким чином, що використання музейного середовища допомагає про -

ілюструвати, як люди в різні часи розуміли історичні події, мистецтво, культурну спадщину,

міжкультурний вплив, аспекти повсякденного життя [3, 174]. Деякі цікаві експонати продуб-

лювали і на їх основі створили інтерактивні завдання та загадки. Експозиція “Народної укра-

їнської іграшки” є найбільш насиченою інтерактивними експонатами. У ній представлено тра-

диційні українські іграшки з різних матеріалів. Будь-хто з відвідувачів може погратися такими

експонатами та показати, наскільки вони вправні й винахідливі. Під час екскурсії відвідувачам

пропонується значно більший і дещо складніший асортимент іграшок для гри. Ними потрібно

не просто погратися, а спочатку зрозуміти, а потім продемонструвати принцип взаємодії з за-

пропонованою іграшкою.

Інколи відвідувачі винаходять альтернативний принцип взаємодії з іграшками. Бувають си-

туації, коли екскурсовод пояснює, як і для чого граються певними іграшками, якщо відвідувачі

самостійно не можуть вирішити, як запропонований предмет використовується у грі. У такій

активній діяльності актуалізуються знання з фізики (посилення та розповсюдження звуку), оп-

тики (властивості світла), музики (ритмічність) тощо. Гра дозволяє подолати психологічний

бар’єр між відвідувачами та екскурсоводом і подати інформацію на доступному рівні (з наоч-

ністю або з практичною демонстрацією способів діяльності).

Напередодні різдвяних та великодніх свят відвідувачам на екскурсії розповідають про деякі

святкові обряди, пропонують частково відтворити їх у стінах музею (відлякування нечистої

сили за допомогою різних атрибутів). На новорічні свята в залі змінної експозиції кілька років

поспіль прикрашали ялинку витинанками, солом’яними і традиційними їстівними іграшками

(яблуками, цукерками, бубликами). Таке поєднання не тільки надавало ефектний вигляд ялинці,

а й дозволяло залучити для аналізу експозиції всі екстероцептивні відчуття: зорові, слухові,

тактильні, нюхові та навіть смакові. Відвідувачі не могли пройти повз ялинку, не знявши з неї

цукерки чи бублика. Дехто приносив власні витинанки з проханням повісити на ялинку. Екс -

курсовод під час розповіді демонстрував способи створення витинанки і роздавав їх відвіду-

вачам.

Також в експозиції представлено інтерактивні експонати для змагань. Цей прийом засновано

на груповій діяльності. Командна взаємодія не тільки допомагає налагодити контакт між відві-

дувачами, а й зняти напругу від відвідування незнайомого місця. Окрім того, дозволяє навчи-

тись самостійно організовувати власну діяльність, розв’язувати поставлені завдання, дотриму-

ватись правил тощо. Ігри спонукають по-новому подивитися на простір музею та його

функціонування. Ігрова діяльність перетворює музей з місця, де завжди тихо і нічого не можна

чіпати руками, на активне і веселе місце.

На цьогорічному фестивалі “Арсенал ідей” співробітниками музею було розроблено інтер-

активні завдання, які наочно демонстрували гру та іграшки як культурне надбання, їх міжкуль-

турні зв’язки та тяглість традиції. Незважаючи на те, що іграшка – досить утилітарний, прак-

тичний предмет, значний відсоток відвідувачів не знають, як гратися деякими з них. А ще

більше відвідувачів не усвідомлюють, наскільки давно винайдено знайомі всім ігри та іграшки

і якими цікавими можуть бути призабуті ігри.

На “Арсеналі ідей” відвідувачам було запропоновано розглянути фрагменти з картини Пі-

тера Брейгеля Старшого “Дитячі ігри” та спробувати відгадати, в які саме ігри грають діти. Від-

відувачів, особливо дорослих, дивувало, що ігри, в які грають сучасні діти, відомі вже не одне

П’ята науково-практична конференція
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століття і майже не змінилися, а у більшості іграшок просто змінився матеріал, з якого їх виго-

товляють. Після великого ажіотажу навколо цих завдань на фестивалі деякі з них відтворили в

музеї, що значно підсилило інтерес до експозиції.

І хоча сучасна інтерактивна експозиція у Державному музеї іграшки є цікавою для екскур-

сійних груп, маємо визнати, що для індивідуальних відвідувачів, без екскурсій, вона є не дуже

вдалою. Вважаємо, що більш привабливою її зроблять аудіо- та відеозаписи, демонстрація діа-

фільмів, 3D-слайдів, що у значній кількості представлено в архіві музею. Записи роботи меха-

нічних іграшок, демонстрація яких неможлива через швидке зношення механізмів, і, звичайно,

квестові завдання. Це дозволить зробити простір та експозицію музею більш відкритими для

самостійного сприйняття.
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“ІНДИВІДУАЛЬНІ” ЕКСКУРСІЇ В МУЗЕЇ

Практика організації та планування виховної і освітньої діяльності музеїв входить до кола

питань, якими займається музейна педагогіка. Для цього постійно проводиться моніторинг му-

зейної аудиторії, робота з якою включає, окрім соціологічних досліджень, спостереження за

поведінкою відвідувачів, а також вивчення можливості застосування результатів таких дослід-

жень на практиці [1, 181; 4, 68]. На основі спостережень можна спрогнозувати в найближчій

перспективі розвиток актуальних напрямів комунікаційних процесів у музеях, зокрема екскур-

сійної роботи. Саме отриманий досвід спонукав звернути ретельну увагу на категорію відвіду-

вачів (а їх стає дедалі більше), які залучаються до екскурсійного потоку, висловлюючи бажання

(одноосібно або з супутниками) оглянути експозицію індивідуально, тобто лише в супроводі

музейного співробітника. Тенденція до збільшення кількості таких відвідувачів та індивідуаль-
них екскурсій у музеях стала особливо помітною після 2000 року.

Зміни структури музейної аудиторії фіксуються з часів “перебудови”, коли починається пе-

реміщення акценту з базового принципу колективізму на особистість, на врахування її індиві-

дуальності. З кінця 80-х рр. ХХ ст. відзначається зменшення кількісного наповнення екскур-

сійних груп. Уже тоді перед музейною педагогікою постала проблема, яка раніше залишалася

поза увагою музейників, а саме – робота з так званим неорганізованим відвідувачем (одинаками,

родинними групами тощо) [4, 273]. Подальші радикальні зміни в суспільстві й суспільній свідо-
мості безпосередньо пов’язані з розбудовою незалежної України, зміною форм власності та

виробничих відносин, кризовими явищами в економіці, які призвели до посилення соціальної

диференціації населення і позначилися на культурних процесах країни. З’явилася категорія

людей з новими культурними потребами і засобами їх задоволення, при яких матеріальні чин-

ники стають, значною мірою, визначальними. І, як наслідок соціально-політичної і економічної

ситуації, в країні формуються нові культурні реалії, що характеризуються новими відносинами

між суб’єктами культури. Це призводить до певної “комерціалізації” закладів культурної галузі,

зокрема музеїв. Усе більше уваги в музеях починає приділятися обслуговуванню індивідуальних

відвідувачів, в тому числі екскурсійному [2, 344]. Дана категорія відвідувачів починає поступово

впливати на виконання планових показників, що стосуються проведення екскурсій.

Це добре видно на прикладі роботи Музею історичних коштовностей України (МІКУ), що

є доволі камерним музейним закладом, який у 70–80-ті рр. ХХ ст. став своєрідним українським

брендом і тому обов’язково був включений до культурних програм у рамках офіційних візитів
урядовців країн світу в Україну. МІКУ є філіалом (НМІУ), але територіально знаходиться у

межах Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Експозиція музею присвячена іс-

торії розвитку ювелірної справи в Україні від епохи бронзи до початку ХХ ст. і розміщена у

дев’яти невеликих залах (окрім одного). Така специфіка представленого матеріалу зумовила

спеціальний режим охорони і доступу до експонатів.

Музей від початку своєї роботи у 1969 р. приймав виключно екскурсійні групи, частина з

яких формувалася з індивідуалів. Існувало також обмеження за віком – від 12 років. Меншим
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дітям дозволялось відвідування музею лише у складі дорослих груп та у супроводі батьків. Ви-

няток робився тільки для урядових делегацій, представників культури і наукових кіл, які могли

відвідувати музей в індивідуальному порядку. Спочатку у групі мало бути близько 30-ти осіб

(але, зазвичай, цього правила не дотримувалися через велику кількість бажаючих відвідати

музей), адже оглянути експозицію, як зазначалось вище, можна було лише під час екскурсії.

З 2004 р. кількість відвідувачів у групі не повинна була перевищувати 25 осіб. Проте музейна

криза 90-х рр. ХХ ст. призвела до суттєвого зниження екскурсійного потоку, хоча він ли-

шався значним у порівнянні з іншими музейними закладами. Це у свою чергу спричинило

значне скорочення штату працівників, зайнятих на обслуговуванні екскурсійних груп – з 15-ти

у 70-х рр. ХХ ст. до 3-х сьогодні.

Зміна загальної музейної політики у 2015 р., перегляд системи оплати пропонованих по-

слуг, у тому числі екскурсійних, призвели до появи формату так званих індивідуальних екскурсій

і в МІКУ, який долучився до роботи з обслуговування екскурсантів-індивідуалів. Одразу від-

значимо, що під індивідуальною екскурсією розуміється інформаційна послуга для однієї або

декількох осіб (не більше 4-х), які придбали квиток на екскурсійне обслуговування. Цей вид

екскурсій можна віднести до найбільш поширених у музеях – оглядових, коли відбувається за-

гальний або наскрізний огляд колекцій по всій експозиції. У свою чергу, індивідуальні екскурсії

можна умовно поділити на сімейні, які поки що залишаться поза увагою, бо потребують окре-

мого розгляду, і дорослі.
Впровадження індивідуальних екскурсій дало можливість виявити високий рівень зацікав-

леності такою культурною потребою, яка раніше фактично блокувалась, і, як наслідок, відбулось

значне зростання загальної кількості екскурсій у музеї. Останній чинник спонукав до більш де-

тального розгляду цього явища, аналізу і попередньої спроби визначення його особливостей.

Отже, спираючись на наявний досвід, ми можемо констатувати наступне:

1. Індивідуальні екскурсії повністю руйнують стереотипи щодо виключно колективного ха-

рактеру екскурсій, який підкреслюється у підручниках та посібниках з музеології (музе-

єзнавства) при визначенні поняття “екскурсія”. При цьому всі інші ознаки екскурсії за-

лишаються незмінними. Такий тип екскурсій стає масовим явищем.

2. Музейний працівник (екскурсовод), задіяний у цьому процесі, мусить докладати додат-

кових зусиль, як інтелектуальних, так і морально-психологічних, для задоволення запитів

індивідуала. Адже треба враховувати безліч, здавалося б, дрібних факторів. А саме:

•  подолання комунікативних перепон при безпосередньому спілкуванні “очі в очі”, від якого

залежить кінцевий результат наданої послуги;

•  коригування усного тексту екскурсії відповідно до специфічних індивідуальних запитів

відвідувачів різних соціальних, вікових і, навіть, конфесійних груп. Диференційований

підхід до кожного з таких відвідувачів;

•  швидке реагування на зміну поточної ситуації по ходу екскурсії, від чого залежать ва-

ріації змісту і прийомів її ведення відповідно до побажань, потреб та очікувань відвіду-

вача.

3. Необхідність суворого дотримання музейної культури. Відмічається більш розкута по-

ведінка екскурсантів, відхилення від маршруту показу (“А це що таке?”), порушення ча-

сових обмежень (вони “нікуди не поспішають”), були випадки, коли позитивні емоції від-

відувачі висловлювали за допомогою ненормативної лексики тощо.

4. Труднощі при прогнозуванні екскурсійного потоку індивідуалів. Число екскурсантів-ін-

дивідуалів – величина не постійна і майже не передбачувана, бо лише одиниці з них за-

мовляють послугу завчасно. В основному, придбання екскурсійного білету стає спонтан-

ною дією. На відвідуваність музею також впливають погодні й сезонні фактори (так,

улітку індивідуальні екскурсії складають в МІКУ близько 90% загальної кількості екскур-

сій; а в інші сезони – до 60%).

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

~ 20 ~



5. Пропозиція надання відвідувачем додаткової грошової винагороди (“чайових”) особисто

музейному співробітнику за вдалу екскурсію. Подібні випадки теж фіксуються і логічно

випливають з процесу “комерціалізації” музеїв, проте вступають у протиріччя з засадами

музейної етики.

Таким чином, індивідуальна екскурсія має свої позитивні і негативні боки. Нагадаємо про

збільшення кількості проведених у музеї екскурсій, про постійне застосування нових методів

роботи екскурсоводами, що сприяє їх професійному зростанню, про зменшення їх фізичного

навантаження.

Для подальшого покращення своєї освітньої роботи музей має бути готовим до реорганізації

форм і методів екскурсійного обслуговування, застосовування різних підходів до екскурсій для

запланованих організованих груп і тих, що проводяться для індивідуалів [4, 280-281]. Назріла

потреба в методичних розробках екскурсій, які враховували б специфіку роботи з такими від-

відувачами. Відзначимо, що зацікавленість і запити людей змінюються, тому необхідно від-

слідковувати реакцію відвідувачів на пропоновані програми. Якість такого виду послуг суттєво

впливає на потік відвідувачів у музей. Для успішного функціонування музейного закладу під

час розробки стратегій розвитку на перспективу не можна випускати з поля зору також фактор

значних фінансових надходжень від індивідуальних екскурсій.

На сьогодні ми лише окреслили нову тенденцію в екскурсійній роботі Музею історичних

коштовностей України, яка зафіксована в інших музеях набагато раніше. Індивідуальна екскур-

сія, яку можна зарахувати до відносно нових форм культурного дозвілля та задоволення куль-

турних потреб, потребує більш детального вивчення. Адже це явище в музеєзнавстві ще недос-

татньо досліджене, хоча з року в рік збільшується кількість відвідувачів, які замовляють

екскурсії особисто для себе.

Примітки

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія. Посібник. – Львів: Літопис, 2005. – С. 629.

2. Вітрик І. С., Коцар Л. О., Цебрук А. В. Нові підходи до організації екскурсійної роботи (з досвіду роботи

Національного музею історії України) // Могилянські читання 2014. Збірник наукових праць. – К., 2015 – С. 343-

345.

3. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв Української РСР). – К.: Вища школа, 1980. – 120 с.

4. Музееведение. Музеи исторического профиля / Под ред. проф. К. Г. Левыкина и проф. В. Хербста. – М.:

Высшая школа, 1988. – 432 с.
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МУЗЕЙНІ ОСЕРЕДКИ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ:

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

На всіх етапах історичного поступу українського суспільства інтелектуальний, духовний,

творчий розвиток особистості забезпечували класичні університети, в основу діяльності яких

покладено пріоритети фундаментальної освіти, поваги до людини, культуровідповідності, на-

ціональні і полікультурні цінності. Класичні університети виступали важливими осередками

формування наукових шкіл, становлення системи фольклористичної підготовки майбутніх учи-

телів-філологів, фольклористів. В університетах в історичній ретроспективі закладалися основи

музейної педагогіки, що пов’язано з науково-дослідницькою діяльністю викладачів, зароджен-

ням фольклористичної, етнографічної практик, організацією науково-дослідницької роботи

майбутніх фахівців. Зародження музейних осередків в університетському середовищі насам-

перед було зумовлено діяльністю товариств, організацій у напрямі збиральницької етнографіч-

ної і фольклористичної роботи. Від початку студенти-філологи, історики, етнографи під керів-

ництвом викладачів здійснювали експедиційну, збиральницьку діяльність. Професійні музейні

осередки почали формуватися за результатами означеної діяльності студентів і викладачів у

другій половині ХІХ ст.

Зокрема упродовж 1851–1864 рр. при Університеті Святого Володимира функціонувала

Комісія для опису губерній Київського навчального округу, головною метою діяльності якої було

“дослідження губерній Київського округу у сфері природознавства, сільського господарства і

виробництва, його статистичний опис”, однак “поряд з іншими предметами на перший план

висувалось етнографічне дослідження населення округу” [2, 188]. У межах діяльності комісії

була організована етнографічна експедиція професора Київського і Харківського університетів

А. Метлинського, який за її результатами підготував інструкцію до колективної “Программы

для этнографического описания губерний Киевского ученого округа” (1854 p.).

Визначальний вплив на становлення музейних осередків мало відкриття університетів, ка-

федр. У 1864 р. було відкрито Новоросійський університет в Одесі. При університеті діяло Іс-
торико-філологічне товариство, засноване 1889 р. Одним із основних напрямів його діяльності

було “придбання рукописів, цінних видань, етнографічних і археологічних матеріалів…, орга-

нізація екскурсій і експедицій для збирання пам’ятників історії…” [4, 29]. Членами товариства

були українські, російські та зарубіжні вчені, педагоги, серед яких – викладачі історико-філо-

логічного факультету університету Г. Афанасьєв, П. Бициллі, Б. Ляпунов, О. Маркевич та ін.

З 1877 р. почало функціонувати Харківське історико-філологічне товариство (до 1919 р.),

ініціативну групу якого складали викладачі, науковці Харківського університету І. Срезнев-

ський, О. Потебня, Д. Овсяннико-Куликовський, М. Сумцов, О. Білецький, М. Дринов та ін. Його

мета згідно зі Статутом полягала в тому, щоб сприяти науковим студіям, зібранню, виданню,
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поширенню історичних і філологічних знань… Згідно з п. 1 Статуту Харківське історико-фі-

лологічне “товариство займалось переважно вивченням місцевої старовини”. У центрі уваги

членів товариства були питання історії рідного краю, збирання, дослідження і вивчення

пам’яток народної творчості [3, 6].

Історія Харківського історико-філологічного товариства характеризується тривалою на-

уково-дослідницькою, збиральницькою традицією (існувало протягом 40 років). Наукові інте -

реси його членів (близько 300 осіб) зосереджувалися навколо питань матеріальної культури ук-

раїнського етносу різних регіонів, специфіки побутування фольклорних творів.

У 1880 р. при Харківському історико-філологічному товаристві було створено дві бібліотеки

й історичний архів, основу якого склали документи зі сховищ Слобідської України. Цей архів

“став наймасштабнішим в Україні і єдиним сховищем матеріалів, які мали особливе значення

для вивчення історії і культури Слобідської України XVIII – першої половини XIX ст.” [3, 15-

16, 87].

До фольклорно-етнографічної збиральницької діяльності викладачі Харківського універ-

ситету залучали студентів – майбутніх філологів та істориків. Саме у цьому університеті сфор-

мувалися традиції студентської фольклорної практики, метою якої було збирання матеріалу для

Етнографічного музею при університеті – першого музейного осередку при університетах Ук-

раїни.

Перший в Україні Етнографічний музей заснував  професор М. Сумцов. У музеї була пред-

ставлена матеріальна і духовна культура Слобожанщини. Надзвичайною активністю відзнача-

лася діяльність професора щодо залучення студентів історико-філологічного факультету до зби-

рання етнографічного, фольклорного матеріалу, що свідчить про цілеспрямоване впровадження

серед студентів елементів фольклорно-етнографічної практики.

Переломною подією в історії розвитку музейних осередків стало створення на початку 1919 р.

Всеукраїнської академії наук (ВУАН). У її системі функціонувало кілька наукових інституцій,

у межах діяльності яких досліджувався фольклор, специфіка його регіонального функціону-

вання, досягнення фольклористичної наукової думки тощо. Це Етнографічна комісія (в її складі

працював Кабінет музичної етнографії), Кафедра української словесності (у 1919 р. її очолив

М. Сумцов, а пізніше –А. Лобода), Культурно-історична комісія, Комісія історичної пісенності,

Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі, Кабінет національних мен-

шостей, Кабінет дослідження дитячої творчості, Музей (пізніше – Кабінет) антропології та ет-

нології імені Ф. Вовка, Історична секція” [1, 53].

М. Попович акцентував увагу на результативній фольклористично-етнографічній діяльності

у складі Всеукраїнської академії наук Етнографічної комісії на чолі з викладачем Київського

університету, ректором Київського інституту народної освіти А. Лободою. Основним завданням

Комісії було збирання та вивчення фольклору, і тому її члени скоординовували цю роботу по

всіх українських вищих навчальних закладах, серед вчительської громадськості, інтелігенції.

Викладачі, вчені-фольклористи, етнографи спрямовували зусилля на узагальнення досвіду ви-

вчення народної словесності в історичній ретроспективі, а також збереження українського на-

роднопісенного фонду.

З Львівським університетом пов’язана наукова, педагогічна, просвітницька діяльність Ф. Ко -

лесси – засновника першої в Україні кафедри фольклору та етнографії. З 1939 р. він обіймав

посаду завідувача кафедри. З 1940 р. – став керівником львівського філіалу Інституту фольклору

АН УРСР, директором музею етнографії у Львові. Із заснуванням музейних осередків у Гали-

чині пов’язана діяльність професора Львівського університету І. Свенціцького (1876–1956 pp.),

який “найбільшу частину свого життя віддав музейній справі, перебуваючи на посаді директора

Національного музею у Львові, львівського відділення Інституту мовознавства” [5, 381].

Таким чином, історичні факти щодо становлення музейних осередків при класичних уні-

верситетах України свідчать про те, що викладачі, які співпрацювали переважно з академічними
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науковими інституціями, усвідомлювали необхідність створення музейних інституцій як на-

уково-освітніх інституцій, становлення яких було зумовлено активізацією збиральницької ет-

нографічної, фольклористичної, експедиційної діяльності майбутніх фахівців-істориків, філо-

логів, етнографів. Перші несистематизовані спроби означеної форми роботи студентів заклали

підґрунтя заснування професійних інституцій – музейних осередків, педагогічний потенціал

яких полягав у посиленні інтенсивності науково-дослідницької, навчальної, виховної роботи в

університетському середовищі. Відповідно студенти залучалися у “живе” фольклорно-етно -

графічне середовище, відчували себе причетними до становлення музейної справи.

Примітки
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думка, 1968. – 344 с.
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К.: Наук. думка, 1964. – 248 с.
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Гарькава Ольга Валентинівна
старший науковий співробітник

Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків

АРТ-МАЙСТЕРНЯ “МУХА”: ТЕОРІЯ ЧИ ПРАКТИКА?

У Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків вже 9 років поспіль про-

водяться дитячі освітні програми. Серед них – “Абетка мистецтва” (перша освітня програма,

що стартувала в музеї ще у 2009 р. і представляє 8 занять, де діти 6-8 років вперше знайомляться

з музеєм, з мистецтвом, його видами і жанрами в інтерактивній ігровій формі, в поєднанні з

невеличкими практичними завданнями). Наступна програма – “Світ музею” – схожа за прин -

ципом на “Абетку мистецтва”, але розрахована на більш старших діток віком 9-11 років. Юні

учасники більш глибоко знайомляться із специфікою музейного життя і мистецтва, слухають

про історію музею, дізнаються про техніки живопису, графіки і скульптури. Теоретична база

поєднується з художнім компонентом. Заняття складається з інформаційної частини, інтерак-

тивної з обговоренням та іграми і закінчується практичною частиною відповідно до теми. “Арт-
неділі” – програма виключно для самих непосидючих дітей, віком 11-13 років, яка складається

з різних ігор на кмітливість, уважність, розвиток фантазії на базі творів з музейної експозиції.

Окрім освітніх програм, у музеї проводять програми для дітей і дорослих з інтелектуаль-

ними особливостями, такі як “Музей гуртує” і “Трамплін”, а також окремі заняття з циклу

казок – “Мій добрий дракончик”, “Попелюшка”.

Програма “МуХа”, яку представляє автор, – це так звана арт-майстерня (творчі класи), го-

ловна особливість якої – саме практика. Теоретичний базис зведений, таким чином, до мінімуму.

Головну увагу зосереджено на образотворчому мистецтві, засвоєнні певної технології. Сама

назва програми походить від скорочення Музей Ханенків, що відповідає одному із занять “Ле-
терінг. Монограма” із першого циклу, на якому розповідається про дизайн шрифтів, книжкову

традицію і її роль в історії, розглядаються монограми відомих художників і авторські підписи

майстрів на творах живопису в експозиції музею, демонструється монограма засновниці музею

Варвари Ханенко. Друга частина заняття присвячена тому, що діти створюють свої власні мо-

нограми.

Загальний опис програми:

“МуХа” складається з 2-х циклів по 8 тематичних пізнавально-творчих занять.

I цикл: “Монументальне мистецтво. Вітраж”, “Скульптурний скетчінг. Фігура, поза, рух,

стан”, “Кераміка, розпис кобальтом. Гелева ручка по-мокрому”, “Графіка. Прийом резерву”.

Монотипія на фользі”, “Летерінг. Монограма”, “Китайський живопис. Малювання тушшю”,

“Мозаїка”, “Китайський календар”.

II цикл: “Орнамент. Історія. Особливості”, “Театр тіней. Силует. Контур”, “Християнські

святі. Особливості іконопису”, “Світ акварелі”, “Розпис венеціанської маски”, “Геральдика”,

“Розпис по кераміці. ДПМ”, “Батік”.

Заняття проходять раз на 2 тижні. Обсяг групи – 12 осіб. Тривалість заняття – 90 хвилин.

Проводять класи два фахові музейні педагоги: керівник заняття та асистент.

Куратор проекту – Ганна Рудик, заступниця генерального директора з науково-освітньої ро-

боти, куратор мистецтва ісламу.
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Автор ідеї і сценаріїв занять – Ольга Гарькава, старший науковий співробітник відділу нау -

ково-освітньої роботи.

Програма стартувала у 2016 р.

Структура заняття.
Як правило, на початку кожного заняття керівник разом з асистентом проводять із дітьми

5-хвилинну веселу гру на кшталт брейнстормінгу, в якій учасники мають назвати якомога

більше речей за певними трьома різноплановими ознаками (наприклад: теплий, шерехатий, зе-

лений). Або швидко, у формі скетчинга, намалювати портрет сусіда. Особливість полягає в

тому, що кожне заняття починається з такого коротенького інтерактиву. Такі ігри стимулюють

підключення нелінійного асоціативного мислення, активізують сенсорику та вивільняють уяву

дітей, а також сприяють психологічному розслабленню та налагодженню емоційно-позитивної

й відкритої атмосфери в групі.

Перша частина кожного заняття (від 15 до 20 хвилин) є інформаційно-діалогічною і при-

значена для знайомства дітей з певною художньою “ідеєю” (матеріалом-технікою, прийомом,

ефектом тощо) та її історико-мистецьким контекстом на матеріалі музейної експозиції. На спе-

ціально дібраному творі (творах) розглядаються і докладно обговорюються різні технологічні

та стильові особливості. На основі суми вражень діти просто в експозиції створюють олівцеві

замальовки. Це сприяє розвитку моторної пам’яті, поглиблює та пожвавлює враження від по-

баченого, розвиває фантазію й образотворчі навички.

Ці робочі ескізи потім стануть персональним матеріалом для використання на творчій час-

тині заняття.

Друга частина заняття цілком присвячена творчій практиці на основі обраної художньої

“ідеї”. Керівники за потреби допомагають порадами, всіляко заохочуючи дітей до власного твор-

чого пошуку.

Цілі програми.
Головною метою програми є розкриття творчого потенціалу дитини, пробудження та по-

глиблення інтересу до мистецтва як індивідуальної практики через розширення знань з історії

мистецтва та досвіду опрацювання вражень у розмаїтті художніх практик. Головним завданням

для керівників програми є створення на занятті атмосфери творчого захоплення та відкритого

безпечного спілкування, що сприятиме інноваціям, пошуку нешаблонних рішень на основі кла-

сичних європейських і азійських художніх технік та ідей.

Важливим критерієм добору тем до програми були когнітивна й технічна доступність ху-

дожніх ідей для сприйняття та опанування дітьми 8-11 років, а також неординарність, ефек-

тність самої практики, адже захоплюючий процес творчості й успішний завершений результат

є найкращою мотивацією для посилення інтересу до мистецтва у дітей.

Методика проведення занять. Керівні принципи:
•  Інформаційна частина: чергування коротеньких (2-3 хвилини) інформаційних блоків із

груповим обговоренням (діалогом). Увага керівника до власних думок дітей, підтримка

інноваційних і творчих ідей, нестандартних суджень.

•  Керівник та асистент тримають у полі уваги кожного учасника групи, відчувають міру

включення кожної дитини у процес, підтримують і допомагають у виконанні завдань,

щедро застосовують словесне заохочення та дружній гумор.

•  Під час творчої практики підтримання балансу між поставленими завданнями і можли-

вістю кожного учасника їх варіювати та використовувати у своїй власній індивідуальній

манері, залучаючи створені в експозиції замальовки. Важливим ресурсом для успіху дітей

є попередня демонстрація керівником та асистентом кожної техніки чи прийому.

По завершенні програми діти отримують сертифікат. Вартість абонемента включає вартість

усіх методичних та творчих матеріалів.
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Для більш детального ознайомлення із принципами та особливостями програми “МуХа”

автор наводить для прикладу опис одного із занять, а саме – перше заняття циклу “Монумен-
тальне мистецтво. Вітраж”.

1. Заняття починається у вестибюлі музею. Після привітання керівник коротко розповідає

про музей. Далі проводиться гра-знайомство: “Створення швидкого портрета сусіда справа”,

який діти створюють олівцем у формі скетчинга. Для цього діти розсідаються по колу і, швидко

розпитавши ім’я і найулюбленіші заняття того, хто сидить праворуч, створюють його портрет,

а потім усім показують зображення.

2. Друга частина – інформаційна. Керівник заняття розповідає про види та особливості мо-

нументального живопису (мозаїка, фреска, вітраж) на прикладі творів музею (віраж у великій

вітальні, фреска і мозаїка – у музейному дворику). Розглядаються сюжети, техніка, зв’язок із

архітектурою. Для ознайомлення з принципом віражного мистецтва керівник демонструє не-

велику підвіску у вигляді вітража і за допомогою ліхтарика пояснює, як працював вітраж, коли

крізь нього проходили проміні, і як могло змінюватись приміщення, наповнюючись кольоровим

світлом.

3. Далі – коротенький інтерактив і пошук вітражів у музеї. (Зала Іспанії і збережені “ханен-

ківські” вікна з вітражами, вітражі у дверях на І поверсі).

4. Практична частина. Діти створюють вітраж на оргсклі. Вони можуть скористатися за-

пропонованими взірцями у вигляді контурних малюнків фрагментів відомих музейних творів

або ж створити власний дизайн. За допомогою маркера малюнок переноситься на скло. Далі

діти створюють вітраж напівпрозорими акриловими фарбами.

Особливість даної програми полягає в тому, що у дітей з’являється можливість знайомитися

не лише з видами і жанрами мистецтва, а й з особливостями технік і технологій створення мис-

тецьких творів, бачачи перед собою оригінали, що складають художній, мистецький та істо-

ричний інтерес. Таким чином, поєднуються візуальний досвід спілкування з мистецькими ше-

деврами у відповідній музейній атмосфері з практичним досвідом, де кожен учасник стає ніби

співавтором митців класичного мистецтва, перебуваючи з ними на одному рівні, знайомлячись

із художніми техніками. Ще один плюс програми – це повне відходження від формату екскур-

сії-лекції, з абсолютним тяжінням до образотворчого начала, до прояву індивідуальних художніх

рис у кожного із юних учасників. Керівники мають підкреслити неподібність творчої фантазії

дітей, викликати у них прагнення до власного пошуку і вирішення поставлених завдань, вчити

інтерпретувати і мислити.

П’ята науково-практична конференція

~ 27 ~



Гончаренко Ольга Григорівна
фахівець I категорії відділу музейно-освітньої роботи

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТИФЛОЕКСКУРСІЙ

У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ ЗАПОВІДНИКУ 

(практичні аспекти)

Магія предметів, особливе повітря, живий досвід, прямий контакт, більший за слова, – ось

що визначає таке незвичайне місце для дозвілля, як музей. Ми пропонуємо взяти за аксіому

твердження про те, що в XXI ст. в музеї головними є відвідувачі, а без них музей є установою

мертвою. Кожен музей має прагнути бути місцем, відкритим і доступним для всіх, враховуючи

людей з інвалідністю. Однією з категорій відвідувачів з особливостями сприйняття є незрячі

і слабозорі. Робота з ними вимагає опанування навичок аудіодискрипції, або тифлокоменту-

вання, тобто словесного опису того, що не здатна побачити особа з важкими порушеннями

зору [1, 26].

Подальший виклад є спробою адаптувати досвід проведення екскурсій у Києво-Печер-

ському заповіднику до рекомендацій, отриманих під час навчання на спеціальних семінарах,

тренінгах і майстер-класах, які проводила команда Оксани Потимко – ініціатора впровадження

аудіодискрипції в Україні. Поради незрячого експерта, керівника Ресурсного центру освітніх

інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету

“Львівська політехніка” та виконавчого директора Львівського обласного осередку ГО “Укра-

їнська спілка інвалідів – УСІ” суттєво наблизили нас до розуміння того, як треба проводити

тифлоекскурсії.

Загальна екскурсія в Києво-Печерському заповіднику розрахована на три академічні години,

вона передбачає огляд близько п’ятнадцяти об’єктів, разом із лабіринтом Ближніх або Дальніх

печер на нижній, монастирській, території. Для відвідувачів з вадами зору така екскурсія по-

требувала б удвічі більше часу, рекомендована ж тривалість – не більше ніж півтори години.

Це означає, що перелік об’єктів потрібно скоротити до, скажімо, п’яти-шести, а саме: Троїцька

надбрамна церква, одна з секцій музею історії Києво-Печерської лаври, Успенський собор, Ве-

лика лаврська дзвіниця, Трапезна церква, Ближні печери. Чому треба зробити саме так? Справа

в тому, що звичайна людина сприймає переважну більшість інформації за допомогою зору. За-

звичай потрібно лише правильно вибрати місце, з якого найкраще видно пам’ятку або її фраг-

мент, про який ітиметься під час розповіді. Перш ніж розказувати про об’єкт відвідувачам не-

зрячим і слабозорим, їм треба спочатку дати про нього чітке візуальне уявлення, що потребує

часу й зусиль – і тих, хто сприймає інформацію, і того, хто її подає.

Роль екскурсовода для групи відвідувачів з дисфункцією зору набуває виняткового зна-

чення. Він є не просто провідником, а, без перебільшення, творцем нового світу для своїх екс -

курсантів. Його голос, настрій, мова – усе є важливим. Крім того, що ідеальний екскурсовод

має бути майстром слова і знавцем теми, він повинен демонструвати чуйне ставлення, мати не-

підробне бажання зробити все, щоб допомогти особливим відвідувачам розширити світогляд,

отримати інтелектуальне та емоційне задоволення і, урешті-решт, надихнути на подальші від-

відини музею.
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Перед початком прогулянки має відбутися знайомство. Голос екскурсовода є важливим орі-

єнтиром, тому вимовляти треба розбірливо і спокійно, так щоб усі без винятку екскурсанти

могли гарно його чути. Це, безумовно, важливо в роботі з будь-якими відвідувачами, та надзви-

чайно важливо саме з відвідувачами незрячими та слабозорими, адже вони не мають можли-

вості “добудовувати” картинку, виходячи з контексту. Варто обов’язково дати певний час звик-

нути до звучання: стоячи обличчям (!) до групи, назватися і пояснити, як довго триватиме

екскурсія, яким буде маршрут, які пам’ятки можна буде відвідати і що цікавого дізнатися.

Тифлоекскурсію в Лаврі можна починати перед Святою брамою з Троїцькою церквою над

нею, а саме перед центральним входом у Києво-Печерський заповідник. Традиційні вступні ре-

чення про майже тисячолітню історію найвідомішого православного монастиря України та його

роль у розвитку української культури має продовжити опис його території і знаменитого архі-

тектурного ансамблю, долученого до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До переліку

вигод, які повинен пропонувати відвідувачам найбільший музейний комплекс України, під пер-

шим номером варто було б занотувати виготовлення макету Києво-Печерської лаври. Тактиль-

ний макет дасть можливість людям із вадами зору отримати уявлення про чималу лаврську те-

риторію з великою кількістю будівель. Зрозуміло, що має бути відтворено реальне розміщення

пам’яток та їх характерні риси – архітектурні форми, деталі оформлення тощо.

Розповідь на кожній зупинці на маршруті тифлоекскурсії треба починати з орієнтування

в просторі, наприклад: “Від Троїцької надбрамної церкви ми прийшли на Соборну площу,

вона доволі велика. Прямо перед вами – Успенський собор, головний храм монастиря, справа

від нього – Трапезна церква з палатою”. Під час переміщень від об’єкта до об’єкта не реко-

мендовано звертатися до групи, адже незрячі відвідувачі сконцентровані на подоланні шляху

і не мають можливості уважно слухати. Це правило є особливо важливим у Лаврі, зважаючи

на те, що відстань між об’єктами на екскурсійному маршруті може сягати 200 м, а щоб по-

трапити від Трапезної церкви до Ближніх печер, треба подолати майже 500 м доволі складного

спуску.

Опис статичного візуального об’єкта варто будувати за принципом “від загального – до

конкретного”, уникаючи зайвої деталізації і вживання спеціальних термінів. Наприклад, “Ве-

лика лаврська дзвіниця знаходиться на Соборній площі навскоси від Успенського собору. Дзві-

ниця – найвища споруда монастиря, вона сягає майже ста метрів. Чотири яруси завершує по-

золочена баня з хрестом. Перший, нижній, ярус оформлено гладенькими прямокутними

плитами, три інші яруси прикрашено білими колонами різної форми. У кожного ярусу було

своє призначення, а саме: на першому ярусі протягом певного часу розміщався архів, на дру-

гому – бібліотека. Наразі їх використовують як виставкові зали. Третій ярус від початку було

призначено для дзвонів, сьогодні їх там чотири. Четвертий ярус є місцем для лаврського годин-

ника-курантів, який позначає кожні п’ятнадцять хвилин передзвоном, а кожну годину – відпо-

відною кількістю ударів спеціального дзвону. Автором проекту Великої лаврської дзвіниці є

німецький архітектор Йоганн Готфрід Шедель. Її відкриття відбулося 1745 року після 14-ти

років будівництва, під час якого використали п’ять мільйонів цеглин” і т. д.

Цілком доречним є називання кольорів, проте основних: “Стіни дзвіниці – білі з синім ор-

наментом, із вставками жовтого кольору”. Краще вжити означення “синьо-зелений”, ніж “бі-

рюзовий”, “густо-червоний”, а не “багряний” тощо. Замість малознайомого широкому загалу

слова “капітель” можна використати описове “верхня частина колони” або “завершення фасаду”

замість “фронтону”, “фасад” же за потреби можна пояснити як “передню сторону споруди”.

Важливо зберігати простоту та ясність викладу і водночас послуговуватися багатим словнико-

вим запасом, щоб добирати найбільш влучні порівняння й метафори або значеннєві відтінки

потрібних синонімів. “Ошатна церква з пишнобарвними розписами, які, ніби килими, укрива-

ють стіни зверху донизу”, – так можна почати описувати інтер’єр Троїцької надбрамної церкви,

щоб справити належне враження і якнайкраще зацікавити екскурсантів.

П’ята науково-практична конференція
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Варто враховувати, що не тільки словесний опис, а й, зокрема, шурхіт сторінок старовинної

книги, луна у приміщенні першого ярусу Великої лаврської дзвіниці, голос годинника-курантів,

рипіння дерев’яних сходів у притворі Троїцької церкви, нерівність бруківки на спускові до

печер, гомін вірян, що виходять із церкви після служби, пахощі Митрополичого саду навесні,

аромат ладану – усе стане при нагоді, щоб довершити образ для екскурсантів із вадами зору.

І звичайно, треба пам’ятати про важливість дотикових відчуттів, які в музеї набувають винят-

кового значення, адже можливість роздивитися зблизька, торкнутися, а ще краще, взяти в руки,

є безцінним досвідом пізнання для осіб із дисфукцією зору. Ми, музейники, повинні думати

про те, щоб мати вдосталь допоміжних матеріалів – макетів, зразків, імітацій тощо, які дають

уявлення про предмет на дотик. Безпосередній контакт з експонатами потрібний всім, конче

потрібний він відвідувачам незрячим. Це їхній спосіб “побачити”, а отже відчути, щоб потім

згадувати і обговорювати, плекаючи бажання прийти ще.

Екскурсія для відвідувачів з вадами зору має передбачати, по-перше, адаптивний виклад

інформації та персоніфікацію, тобто вміння пояснювати максимально доступно з посиланням

на особистий досвід. Наприклад, висоту споруди можна порівняти з висотою житлового бу-

динку, а вік пам’ятки порахувати через вік найстаршого родича. По-друге, важливим є праг-

нення екскурсовода з повагою ставитися до своєї аудиторії і розказувати їй цікаву історію з

наскрізною лінією, вибравши декілька сюжетів з огрому відомої йому інформації. У Києво-

Печерському заповіднику, зокрема, можна розповідати про виникнення архітектурного ансамб -

лю Верхньої території чи про те, яким чином образи засновників монастиря об’єднують най-

значніші пам’ятки Лаври тощо. По-третє, твердження про те, що залучення до діалогу,

інтерактив, додавання елементів гри мають бути в арсеналі кожного екскурсовода, узагалі не

потребує обговорення.

Примітки

1. Потимко О. З., Бонковська О. Б. Аудіодискрипція в Україні: методика коментування творів мистецтва для

осіб з дисфункцією зору. – Львів: Афіша, 2017. – 59 с.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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учений секретар

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МУЗЕЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОДУКТ ЯК РІЗНОВИД ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ

Останнім часом все частіше у професійному колі музеологів ідеться про музейну евристику
як науку, яка б “досліджувала процес відшукання “музейного предмета” [1].

На жаль, в українському музеєзнавстві безпосередній інтелектуальній роботі з музейним

предметом у музейній експозиції приділено ще мало уваги. Ми ж пропонуємо свою методику

роботи з музейним предметом безпосередньо в музейній експозиції під час проведення екскур-

сій чи музейно-освітніх заходів із використанням елементів евристичної освіти. Це може стати

складовою окремого напряму музеологічних наукових досліджень – методики екскурсійної та

музейно-освітньої роботи, адже вагомою складовою евристичної освіти є музейний освітній

продукт: лекція-екскурсія, урок-екскурсія, квест, бліц-турнір, театралізована лекція-екскурсія,

музейна експозиція.

У своєму виступі хочемо продемонструвати поєднання у практичній площині – повсякден-

ній діяльності музейних закладів – евристики (розгляд стратегій і тактики, шляхи інтуїтивного,

творчого або продуктивного мислення в процесі реконструкції об’єктивної реальності у часі

та просторі явищ чи подій) та музейної евристики (демонстративно-предметної комунікації в

музейній експозиції під час розповсюдження інформації через музейний предмет) у процесі

проведення екскурсії чи музейно-освітнього заходу для будь-якої аудиторії.

Як приклад розглянемо деякі експозиційні вузли виставки “Князі Острозькі: європейський

вимір української історії”, відкритої 23 травня 2017 р. у Національному Києво-Печерському

історико-культурному заповіднику. Зазначимо, що за своїм наповненням виставка стала куль-

турним явищем у столиці. Її побудова пов’язана з реалізацією спільного українсько-польсько-

литовського проекту відтворення надгробного пам’ятника Костянтину Острозькому в Успен-

ському соборі, що обумовлено концепцією відновлення історичного комплексу собору в

повному обсязі, включаючи архітектурне і художнє оформлення його внутрішнього простору.

Окрім заповідника, у цьому великому міжмузейному проекті взяли участь Національний

музей історії України, Національна історична бібліотека України, Центральний державний

історичний архів України, Музей Шереметьєвих, Благодійний фонд “Корона князів Острозь-

ких”.

На виставці представлено 169 оригінальних музейних предметів та 78 копій архівних ма-

теріалів, що наочно демонструють історію відомого в Європі роду князів Острозьких, пред-

ставники якого протягом кількох століть були так чи інакше пов’язані з Києво-Печерською лав-

рою. Структурно виставка вміщує такі тематичні блоки: князі Федір Данилович та Костянтин

Іванович Острозькі; родовід князів Острозьких; князь Василь-Костянтин Острозький та його

доба; нащадки роду Острозьких та вшанування князів Острозьких у пізніші часи. Хронологічно

межі виставки охоплюють кінець ХІV – першу половину ХVІІ ст.

Острозькі були могутніми удільними князями, мали багатотисячні полки козацтва. Це ро-

било їх реальною військовою силою в Європі. Вони обіймали найвищі державні посади. Проте

князі Острозькі славні були й тим, що дбали про розвиток освіти та друкарства на українських
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землях, у ті непрості часи лишались ревними православними – своїм коштом будували й утри-

мували храми.

Тож виставка є повноцінним джерелом нової інформації та нових емоцій не тільки для

шкільництва та студентства, а й для широкого загалу незалежно від рівня освіти, соціального,

матеріального статусу чи вікового сегменту. І багато що у цьому сенсі залежить від лектора-

екс курсовода, вчителя, батьків або самих відвідувачів у їх намаганні розгледіти в експонатах

щось до цього моменту ніким не помічене, зробити власні, не схожі на інші, деякою мірою на-

віть провокативні висновки, припустити “неприпустиме”, пережити та відчути, можливо, навіть

“непристойні” емоції.

Під час навчання у школі чи вищому навчальному закладі у нашій свідомості традиційно

складається образ музейної виставки, яка має виконати певні первинні цілі: познайомити з чи-

мось, розширити кругозір у чомусь. Якість пізнання вимірюється якістю та кількістю запитань,

оригінальністю завдань під час цього процесу – у складі групи відвідувачів або індивідуально.

При цьому запитання та завдання екскурсоводів, батьків, вчителів частіше виконують контро-

люючу, а не пізнавальну чи творчу функції навчання [2]. Такий консервативний підхід сприяє

вихованню пасивного характеру отримання нових знань або інформації. На противагу – актив-

ний, творчий вид діяльності виховується шляхом спонукання до виходу за усталені межі по-

ставленого запитання чи завдання, що не мають однозначної відповіді, або рішення із засто -

суванням досвіду та інтуїції, а тому спонукають до генерування нових, можливо, навіть

неоднозначних ідей.

Сучасний новаторський евристичний підхід до навчання та пізнання ґрунтується на ство-

ренні для самого себе первинних цілей і задач через кількість та якість запитань і відповідей

на них, що приходять завдяки дискусії в рамках мозкової атаки й урахування всіх можливих

ідей та припущень. Але така творчість можлива тільки за умови свободи вибору. Роль лектора-

екскурсовода, вчителя, батьків зводиться до того, щоб направляти творчий підхід до пізнання

у певне русло, організовувати індивідуальний освітній рух слухача-відвідувача.

Кожний музейний предмет цієї виставки є безцінним джерелом інформації про історичну

епоху, події, пов’язані з цим предметом, та їх перебіг, рівень соціальних, культурних, економіч-

них відносин у тогочасному суспільстві, взаємозв’язки з подіями та явищами, а також ролі та

впливу на них історичних осіб і відчуття звичайних людей – учасників чи свідків цих подій.

Розглянемо у практичній площині евристичні форми освіти через деякі музейні предмети,

представлені на виставці “Князі Острозькі: європейський вимір української історії”.

Експозиція першої зали присвячена двом представникам цієї родини – Федору Даниловичу

та Костянтину Івановичу. Після розповіді екскурсовода або самостійного огляду музейних екс-

понатів про Грюнвальдську битву 1410 р., учасником якої був Федір Данилович, відвідувач вис-

тавки може поставити перед собою ряд запитань і дати на них свої відповіді. Такий підхід на-

дасть можливість закріпити вже отриману інформацію через додаткові запитання-відповіді.

Наприклад:

Ця подія відбулася 607 років тому. Яка була розстановка сил на політичній карті Європи?

Чому і за що на полі між селами Грюнвальд и Танненберг билися представники двох світів –

слов’янського та германського? Якими були тактика і стратегія бою, яка позиція була у кожної

зі сторін? Яким було військо, озброєння, матеріальне забезпечення? У супротивників були свої

цілі – слов’яни захищалися від поневолення та винищення, германці – “тевтонці”, лицарі Діви

Марії, заступники віри Христової, захищали свої ідеали – виступили проти нищення європей-

ського лицарства, намагалися загарбати східні території, зберегти ордени хрестоносців [3, 1].

Що сталося б з народами Східної Європи у разі поразки об’єднаного війська слов’ян, чи утво-

рилися б національні держави, які існують сьогодні? Яке було би віросповідання слов’ян, що

на той час вже були православними, а для тевтонців – “майже язичниками”? Грюнвальдська

битва поклала кінець ідеї хрестових походів. А якщо перемога була б на іншому боці? Скільки
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б ще було хрестових походів? Скільки б ще було спустошено земель та винищено народів?

Яким би чином забезпечувалось функціонування державних утворень, що у той час лише фор-

мувалися? Хто і яким чином забезпечував життєдіяльність хрестоносців на нових, щойно за-

войованих землях? Як розвивалася б там економіка, освіта, культура? Скільки воїнів загинуло

з обох боків, скільки залишилось сиріт, вдів, одиноких матерів, якою була їх подальша доля?

Як би закінчилася битва для мене особисто, якби я був її учасником? Чи зміг би я опанувати

навички захисту та нападу на ворога, якби я був учасником цих подій?

Як бачимо, питань може бути поставлено багато. Вони стосуються різних сфер – від між-

народних відносин до почуттів людей.

Далі – інформація стосовно постаті Федора Даниловича Острозького. Це була відома та ав-

торитетна людина на українських землях. Він одержав на правах намісництва міста Луцьк, Во-

лодимир, Дубно, Острог, був старостою крем’янецьким, брацлавським – став власником великої

кількості маєтків у кращих областях Поділля та Волині. Дбав про православну церкву, будував

у своїх містах та селах храми, був толерантним до інших релігій. Дбав про дружину, виховував

семеро дітей: синів Данила (Дашка), Федора (Фридерика), Андрія, Василя, Дмитра (Митька)

та дочок – Анастасію й Феодору-Анну. Але все життя залишався воїном, був оборонцем біло-

руських і українських земель у складі Великого Князівства Литовського. Під час Грюнваль-

дської битви командував волинськими полками. Йому під час цієї баталії також було доручено

оберігати польського короля Ягайло. Пізніше, у 1438 р., він брав участь у битві з татарами [4].

Увів у білоруське й українське військове мистецтво особливий прийом – гуситський стрій, так

звані табори, які пізніше були використані українським козацтвом. А що б сталося, якби він за-

гинув, був поранений чи скалічений? Яка допомога була б йому надана? Чи лежав би на полі бою

і чекав у забутті своєї смерті, непритомний від болі та кровотечі? Як склалася б доля його спад-

коємців?

Є сенс з’ясувати, чому такий успішний воєначальник, який прожив більше 70 років, раптом

прийняв постриг під ім’ям Феодосій та провів 20 останніх років свого життя простим ченцем

з послухом мовчання у Печерській обителі? [5] Його приклад чернечого постригу наслідувала

і його дружина під іменем Агрипина. Чи була це спокута за пролиту кров під час нескінчених

баталій? Чи це був час духовних роздумів над своїм життям та життям своїх співвітчизників?

Чи, може, цей крок став певним закликом для сучасників змінити войовничу вдачу на спокійне,

тихе, мирне життя? Яке б рішення прийняв на його місці я? Чи зміг би я, після стількох років,

проведених у достатку, залишити світ почестей та уваги, усамітнитися, проводити час у по-

стійній молитві, у колі ченців? Як би я поставився до рішення моєї дружини полишити світ,

дітей, онуків і стати черницею?

Звісно, єдиної для всіх схеми пізнання не існує. Сприйняття експозиційного ряду – індиві-

дуальна річ. Виставка може бути нагодою оглянути зброю ХІV–ХVІ ст., познайомитися з укра-

їнською історією через життя представників князівського роду Острозьких, подивитися певні

артефакти певної історичної доби за певних історичних подій, а може бути власним емоційно-

інтуїтивним “зануренням” в далеку історичну епоху через вихід за власні межі буття, відшуку-

ванням духовних цінностей через екстраполяцію історичних подій, через власне єство. Ці про-

цеси формулюють мету нашого пізнання, проектують та спрямовують подальшу нашу

діяльність, ставлять нас перед вибором – скористатися отриманими знаннями, враженнями,

емоціями чи ні, до яких висновків і вчинків вони нас можуть призвести, до чого можуть нас

спонукати. Процес пізнання, навчання відбувається за допомогою всього комплексу якостей

людини – від фізичних органів почуттів до духовних і емоційних переживань.

При побудові виставки, читанні лекції, проведенні екскурсії або музейно-освітнього заходу

потрібно все це враховувати. Захід повинен бути приємним, не галасливим, відповідати темі.

Візуальний ряд, презентація, оточення не повинні викликати відрази, якщо це, звісно, не є ос-

новою концепції демонстрації у заході. Можливі випадки, коли завданням, що ставиться перед
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учасниками музейного дійства, є виклик почуття відрази до чогось – може бути й таке. Оточення

має викликати емоції різного спрямування: від негативних – до заспокоєння, приязні, любові

чи навіть до деякої міри закоханості.

Музейна експозиція на основі запропонованих до ознайомлення артефактів стимулює у ак-

тивних екскурсантів творче продуктивне мислення на рівні підсвідомості – через віртуальне

відтворення подій та сутність речей, спонукає до більш глибокого їх аналізу. Навіть відсутність

певних знань із загальної історії та історії культури у даному контексті спонукатиме через уяву,

завдяки інтуїції дійти висновку про застосовану ту чи іншу стратегію й тактику, яка мала місце

в історичному процесі, що розглядається, зробити перші кроки до власного трактування подій.

Відвідувач виставки ніби потрапляє в ту саму епоху, у вир тих самих подій, про які йдеться в

експозиції. Він начебто приміряє на себе життя історичних осіб, стає справжнім учасником

подій, відтворених у музейній експозиції. Саме у цьому полягає значення текстів у музейних

експозиціях. Робота “гарного” екскурсовода – пробудити уяву, сформулювати власну думку.

Саме у такій ситуації задіяна позитивна музейна евристика. У “слабкого” екскурсовода екскур-

сант спокійний, неактивний: сприймає надану візуальну, вербальну інформацію під час екскур-

сії без власного критичного аналізу, повністю довіряє екскурсоводу, поділяє його позицію, якою

б вона не була. Відсутність запитань означає, що екскурсанта “не зачепило”.

Обмін думками під час екскурсії, власний коментар екскурсанта – це не що інше, як інди-

відуальна логічна схема, хоч вона і не завжди достатньо надійно інтерпретує події, але ж саме

вона не обмежує, а, навпаки, іноді надає оригінальний, самобутній, ні на що не схожий варіант

розвитку подій. Це є вибір варіантів того самого рішення, яке представлене в музейній експо-

зиції, прояв “мозкової атаки”, що є характерною для евристики взагалі і музейної зокрема. Це

здебільшого не критика, а короткі влучні зауваги, можливо, репліки, частіше жарти та самоіро-

нія, через які екскурсант намагається зорієнтуватися в подіях чи явищах суспільного життя,

краще їх зрозуміти і пояснити, перш за все, для себе самого.

Тож на нашу думку, варто було б врахувати вказані вище побажання під час підготовки та

розробки методичних матеріалів для проведення музейних культурно-освітніх заходів.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

З УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

В РОБОТУ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. КИЄВА

Музейний простір є середовищем, в якому освітня робота може набувати більш творчих

форм. Щоб зростаюча особистість відчувала себе в музейних залах впевненіше, там мають

діяти якомога більше програм для наймолодших гостей. Та найчастіше музеї зорієнтовані на

учнів, “головно залучаючи до співпраці аудиторію молодшого шкільного віку, робота з якою

зводиться до опису власних дій, участі у спільній діяльності” [1, 4]. На нашу думку, відвідування

музеїв має розпочинатися раніше. Якщо культура відвідування музеїв не починає формуватися

в дошкільному віці, надалі складніше налагодити систематичну роботу з дітьми. Певний час

буде витрачено на адаптацію до особливостей освітньої діяльності в музеї.

Вивчити стан справ у Києві дозволили опитування вихователів ДНЗ, які проходили курси

підвищення кваліфікації протягом 2013–2017 рр. Зважаючи на кількісні показники відвідування

музеїв вихованцями дитячих садків, педагоги не завжди налаштовані на співпрацю з класич-

ними музеями. Основними причинами такої ситуації вихователі називають нестачу фахівців у

роботі з дітьми дошкільного віку в музеях та невелику кількість відповідних програм, різні бю-

рократичні нюанси та низький рівень зацікавленості батьків у подібних заходах.

Не маючи можливості систематично відвідувати класичні музеї, освітяни ДНЗ вдаються до

створення власного музейного середовища. У Києві цікавий досвід у цьому напрямку має НВК

(навчально-виховний комплекс) “Кияночка”, вихованці якого проводять заняття в етнографіч-

ному музеї українського побуту “Світлиця”, у музеї історії рідного міста Києва та в Аптеці-

музеї. ДНЗ № 518 має невеликий музей художника Г. Світлицького, відповідно до експозиції

якого були розроблені тематичні екскурсії “Світлицький – майстер місячного світла”, “Світ-

лицький малює Біблію”. У багатьох закладах вихователі й батьки збирають предмети старовини,

проводять виставки ялинкових іграшок, дитячих книг, вуличних знаків, народного вбрання, ма-

люнків, використовуючи при цьому елементи музейної педагогіки.

Аби підтвердити ефективність навчально-виховної діяльності на базі власного середовища,

педагогічний колектив НВК “Кияночка” ініціював проведення науково-експериментального до-

слідження ефективності використання елементів музейної педагогіки в освітньому процесі за-

кладу. Робота тривала протягом 2011–2015 рр., її результати підтвердили значний позитивний

вплив проведення занять у музейному середовищі на розвиток дітей. Педагоги зауважують, що

“вихованці “Кияночки” мають можливість не тільки доторкнутись і потримати кожну річ, але

й практично використовують їх на своїх заняттях. Можна покласти ляльку в колисочку і поко-

лисати, справжнім рогачем поставити в піч горщика, попрасувати рубелем та качалкою рушник,

приміряти чоботи та жупан, покрутити старовинну прялку. Також люблять діти виготовляти

своїми руками народні іграшки, ліпити з глини український посуд, вишивати серветки, розпи-

сувати писанки” [2, 1]. Такі форми активності не завжди можливі в експозиції класичних музеїв,
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що утруднює сприйняття матеріалу дітьми. Адже у ранньому віці дитина вивчає об’єкт не

лише візуально, дуже важливо відчувати його тактильно, мати можливість гратися предметами,

які їй цікаві. Під час дослідно-експериментальної роботи психолог відстежував розвиток

пам’яті, мислення, уваги, уяви, здатності зосереджуватися на поставленому завданні, форму-

ванні художньо-естетичної культури, естетичних потреб і почуттів, інтересів до пошукової і

дослідницької роботи. Результати моніторингу підтвердили позитивний вплив форм і методів

музейної педагогіки на розкриття потенційних можливостей кожного вихованця й учня, про-

демонстрували позитивні зміни в динаміці розумового та інтелектуального розвитку дітей.

Педагоги і батьки підтверджують висновки про сформований інтерес до відвідування музеїв,

набуття комунікативної компетенції та зростаючий інтерес до різних видів творчої й проектної

роботи.

В.М. Любарова, яка досліджує досвід ДНЗ у сфері музейної педагогіки, вважає, що функ -

ціонування музею при освітньому закладі “розширює “середовище існування” дитини вже з

дошкільного віку, є місцем її інтелектуального відпочинку. Специфікою такого музею є те, що

він “служить” своїм організаторам, які є і творцями, і “користувачами” створеного” [3, 2]. Цей

аспект окреслює О.В. Караманов, зазначаючи, що однією з переваг музейного освітянського

музейного простору є можливість “ознайомлення з предметом у безпосередній взаємодії з ним

(потримати в руках, спробувати завести механізм, виконати з його допомогою певне завдання

тощо)” [4, 6].

Але поруч з багатьма перевагами, така форма роботи має певні недоліки. Діти працюють у

звичному середовищі, знижується ефект від візуального впливу, оскільки освітянські музеї

значно поступаються рівнем наповнення колекції та формування експозиції. Також діти частіше

працюють з вихователями чи керівником музейного проекту. На нашу думку, це дещо обмежує

розвиток комунікативної компетентності.

У ДНЗ № 444 дослідно-експериментальна робота ведеться за іншим принципом: група ви-

хованців з батьками відвідують музеї, виставки, картинні галереї. Кожен візит сплановано за-

здалегідь, до нього готуються і діти, і вихователі, і співробітники музею. Заняття проходить у

декілька етапів: ознайомлення з новим матеріалом, дидактичні ігри та невеликий майстер-клас.

Такий принцип дозволяє утримувати увагу дітей та підвищує їхній інтерес до музейних заходів.

На наш погляд, така система певним чином враховує теорію навчання Девіда Колба з ураху-

ванням вікових особливостей вихованців ДНЗ, оскільки поєднує “чергування концептуалізації

досвіду, умоглядного спостереження, абстрактної концептуалізації та активного експеримен-

тування” [5, 6].

У свій час поштовхом для застосування елементів музейної педагогіки у ДНЗ № 444 стала

зустріч з народною художницею України Лізою Мироновою. Діти почали малювати у стилі де-

коративного розпису (наївного малярства), відвідували Національний музей українського на-

родного декоративного мистецтва, де експонуються роботи Л. Миронової, а надалі такі заняття

стали частиною певної системи. За час проведення дослідно-експериментальної роботи вихо-

ванці відвідували Національний музей українського народного декоративного мистецтва,

Водно-інформаційний центр (Музей води), Національний музей “Київська картинна галерея”,

проект “Вікна” у Мистецькому Арсеналі, галерею Євгенії Гапчинської, виставки у Київському

міському будинку природи.

У ході музейно-педагогічного діалогу педагоги і співробітники музеїв зрозуміли, яким

чином має відбуватися процес пошуку та інтерпретації інформації про кожний музейний екс-

понат, як впливають на його розуміння індивідуальні особливості дитини, як краще організо-

вувати роботу з музейним експонатом з метою збільшення його емоційного впливу. Було ви-

роблено певні рекомендації щодо попередньої підготовки і закріплення матеріалу під час занять

у ДНЗ. Але декілька досліджень не можуть виробити узагальнену систему, тому хотілося б,

щоб робота в цьому напрямку активніше проводилася і в інших містах України.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Сучасна музейна педагогіка в Україні розвивається в руслі проблем музейної комунікації і

спрямована на вирішення завдань активізації творчих здібностей особистості. Музеї приваб-

люють дитину, пробуджуючи її активність своєї предметністю, реальністю і унікальною конк-

ретикою. Тому важливим напрямом співпраці має стати пошук реального діалогу між музеєм

та навчальними закладами і розвиток партнерської взаємодії у напряму реальних змін у змісті

та якості вітчизняної освіти.
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КЛІЄНТОРІЄНТОВАНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МУЗЕЮ:

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ВДАЛІ ПРИКЛАДИ

Коли постає завдання оцінити вплив тих чи інших нових практик на буття та майбуття му-

зеїв, варто починати з пошуку відповідей на питання про сенси та кінцеву мету, ідеальний кін-

цевий результат.

Навіщо музеям впроваджувати маркетингові практики? Чого прагнути саме від комуніка-

цій? Що існує в комплексі маркетингу поза комунікацій? Навіщо музею клієнторієнтованість і

чим вона є? Якими є прояви клієнторієнтованості у маркетингових комунікаціях?

Основна мета маркетингових практик – забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта

господарювання. Коли йдеться про товари (послуги) пасивного попиту (про які споживач нічого

не знає, а якщо щось і знає, то, як звичайно, не думає про їх придбання [6]), то питання конку-

рентоспроможності стає особливо гострим.

Будь-яка пропозиція є конкурентоспроможною, коли вона зрозуміла та цікава споживачеві,

тобто має чіткі та вагомі конкурентні переваги. З точки зору клієнтів ці переваги мають бути

чіткими та вагомими, а також вони мають бути унікальними, такими, які важко копіювати кон-

курентам. За такого управління конкурентоспроможністю характер попиту на товари (послуги)

певної категорії змінюється. Можна досягнути навіть особливого попиту (що спостерігаємо на

прикладі Лувру чи Музею мадам Тюссо) чи, принаймні, попереднього вибору (як будь-який з

музеїв Німеччини).

Зміна характеру попиту є результатом дії саме маркетингових комунікацій.

Увесь можливий комплекс маркетингових комунікацій відображено у таблиці (табл. 1).

Щоб зрозуміти, що можна змінити завдяки маркетингу в некомерційній царині, запитаємо

себе, у що можливо за декілька років перетворити “…не дуже веселе місто, в якому ніхто не

бажає жити, і жителі одного прекрасного дня, напевне, покинуть його. Місто має поганий імідж

як всередині, та і зовні”? Виявляється, що йдеться не про більшість провінційних містечок Ук-

раїни, а про провінційний Пуатьє (Франція) [2, 102-103], і виявляється, що дослідження моти-

вацій, чесний SWOT-аналіз, підпорядкування дій обраній стратегії (це вже про інші складники

комплексу маркетингу – про зміни у “продукті”) – усе це за декілька років змінило імідж міста,

привернуло промисловців, спортивні змагання та культурні заходи, хоча ні море, ні гори в цьому

містечку за цей час не виникли (тобто вихідні ресурси, як-то збірка колекцій та експозиційне

приміщення, якщо переносити на музейні обставини, залишилися тими самими).

Темою доповіді є клієнторієнтованість маркетингових комунікацій, і тому три інші класичні

складові комплексу маркетингу – “продукт”, “місце”, “ціна” – поки що залишимо поза увагою.

Наголосимо при цьому, що вони невід’ємно і взаємопов’язано впливають на конкуренто -

здатність нашої пропозиції і обмежуватися лише комунікаціями на шляху її посилення було б

хибним рішенням (хоча і досить розповсюдженим в Україні). Кожен із класичних елементів

комплексу маркетингу заслуговує окремого ретельного огляду, щоб знайти йому застосування

в кожному конкретному випадку, не підмінюючи при цьому маркетинг некомерційних органі-

зацій маркетингом соціальних проектів, особистостей тощо [4, 33-34; 1, 28].
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Коротко зазначимо, що клієнторієнтованість стосовно місця, коли йдеться про нерухомий

об’єкт, має вираження у його привабливості, доступності (географічній, транспортній, часовій)

та зручності (в т.ч. для людей з особливими потребами, матусь з немовлятами, людей похилого

віку тощо). Таким чином, “місце” перетворюється на “зручність”. Музейні заходи на території

замовника – це теж вирішення у площині місця, його доступності та зручності. Клієнторієнто-

ваність ціни – це врахування еластичності попиту (чутливості до змін ціни), і вона обрахову-

ється на основі досліджень, а не інтуїтивно. Клієнторієнтованість продукту (послуги) розгля-

нуто в методичному посібнику “Розвиток клієнторієнтованості музейних послуг” [3].

Коли домовилися про сенси та кінцеву мету, ідеальний кінцевий результат впровадження

маркетингових практик (в т.ч. розвитку клієнторієнтованості послуги), можемо перейти без-

посередньо до розгляду помилок і вдалих прикладів суто маркетингових комунікацій музею у

руслі того, наскільки вони забезпечують високу оцінку відвідувачами якості обслуговування –

відчуття сервісу та гостинності.

Типові помилки маркетингових комунікацій музеїв:

1) комунікації сенсів, виходячи з власного розуміння, замість регулярних досліджень мис-

леневих звичок та особливостей рівня культури споживача. Засвідчують цю тенденцію відповіді

на запитання “чому відвідувачі приходять до вашого музею” у стилі “тому що показуємо уні-

кальні предмети”. Чи сприймає відвідувач музейні предмети унікальними та цікавими і чи знає

про їх наявність в експозиції? Відомості про дослідження поведінки споживача (й інший варіант

відповіді на те саме запитання анкети дослідження меж сприйняття клієнторієнтованості, су-

часності, актуальності та кон’юнктурності) надав лише Національний музей мистецтв імені

Богдана та Варвари Ханенків, за підсумками участі у “Pro Museum: маркетингова програма в

музеї Ханенків 07/13 – 09/14”;

2) комунікації сенсів, орієнтованих на яскраво виражені потреби споживачів, що призво-

дить, на думку Дж. Нарвера, до низького рівня інновацій [4, 42], як-то однотипні майстер-

класи, не завжди пов’язані з профілем експозиції музею. Причина такої практики полягає так

само в нерегулярності (або й відсутності) досліджень поведінки споживача. Спокушає до цього

вибір на користь швидких рішень, який тягне за собою рішення “дати те, що просять” – і за

такою моделлю батьки мали б годувати своїх дітей лише морозивом, кіндер-сюрпризами та

їдою з “Мак-дональдса”. Метафора батьківства застосовна до музейних працівників щодо від-

відувачів, бо за всієї суб’єкт-суб’єктності та співавторства з відвідувачем перевага компетент -

ності у питаннях сенсів, що містить у собі збережена та експонована музеями спадщина, за-

лишається на боці музейних працівників – і комптентніший є відповідальним за наслідки

споживання будь-якого “харчу” менш компетентним. Розуміння своєї відповідальності фік-

суємо у своїй місії – і надалі в усіх своїх діях керуємось саме нею. Те, якими нас сприймають

наші “діти” (споживачі), також обираємо ми – і називаємо це позиціонуванням, і ним керує-

мось у виборі посилів, які сповіщуємо, та методів вчинення тих чи інших дій та впливів [3,

12-13].

3) невідрефлектованість місії сучасного музею в щоденній роботі музейних працівників, а

тому ускладнена самоідентифікація, що не сприяє розвитку стилю споживання і характеру по-

питу споживачів. Якщо сучасний музей має забезпечувати збереженість спадщини та розвиток

суспільства [7], необхідно знати, яким ми бажаємо бачити суспільство, щоб вважати його до-

статньо розвиненим, і як до цього долучилися саме ми. І ключовий сучасний акцент у цій думці –

МИ бажаємо. Ми як інституйоване громадянське суспільство, не як держава. Ми як поцінову-

вачі спадщини та лідери думки, а не як працівники державної сфери. Якщо раніше власне ба-

чення призводило до знищення носія такої візії, то у сучасний момент візійність діяльності є

нагальною потребою і компетенцію, яку актуально розвивати. Власне, у цьому і полягає деко-

мунізація української музеології, на думку автора. Розвиток візійності діяльності – нагальна

потреба українського суспільства, яку уперто ігнорують установи культури, і музеї зокрема.
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Приклади вдалих маркетингових комунікацій:

1. Книга “Український дитячий оркестр” [5] авторства Леоніда Мусійовича Черкаського

(популяризує колекцію музичних інструментів, експоновану на виставці “Живії струни

України” Музею театрального, музичного та кіномистецтва України).

2. Брошура про дитячі програми Львівського музею історії релігії.

3. Спільний квиток до Державного архітектурно-історичного заповідника “Софія Київська”.

4. Копірайтинг назв виставок у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари

Ханенків, зокрема “Істини вина”. Виставка знайомила з колекцією, але комунікувала на-

зовні на рівні, доступному масовому споживачеві.

5. У комунікації виставки “Царство флори” клієнторієнтованим кроком було зробити акцент

на тому, що серед експонатів виставлено мармуровий барельєф “Офелія”, виконаний ле-

гендарною актрисою Сарою Бернар. Це повідомлення виявилось настільки влучним, що

потрапило навіть у приватні лекції поза простору музею на тему мистецтва модерну

(через оповідь про афіші руки Альфонса Мухи для Сари Бернар – оповідь про виставку,

на яку “ще можна встигнути”).

6. Використання соціальних мереж відповідно до візійності та позиціонування музею – візу-

альна (Instagram) соцмережа для залучення до атмосфери музею (яка і є однією з унікальних

рис позиціонування музею Ханенків), з результатом у більше, ніж 4 тис. підписаних.

Друковані видання залишаються найдоступнішим каналом маркетингових комунікацій

музею, бо на рівні компетенцій є найближчим до роботи, яку здійснюють науково-експозиційні

відділи. Навіть для ведення сторінки у тій чи іншій соцмережі вже потрібні дещо інші компе-

тенції, щоб цей канал комунікації був високорезультативним. Тому додатково проаналізуємо

перші два приклади – те, якими рисами вони споріднені:

1. Відповідність потребі, яка витікає з характеристик попиту: отримати якийсь додатковий

поштовх, аби зацікавитись відвідинами музею, і мати попереднє уявлення щодо того, що

можна отримати від таких відвідин (а тому відбувається перехід від пасивного попиту до

попереднього вибору). Обидва приклади, поза іншої візуалізації, містять світлини з му-

зейними предметами та експозиційними комплексами.

2. Розвиває стиль споживання: обіцяє певний емоційний стан від споживання послуги, спів-

ставний із станом від споживання запропонованої друкованої продукції. Особливо ви-

разним є цей аспект у “родинному дні”: персонажі дуже активно і у різноманітних пози-

тивних емоціях знайомляться з експозицією, доповнюючи собою ілюстрації подій з

програми родинних днів у музеї.

3. Враховує спосіб ознайомлення з інформацією своєї цільової аудиторії – у супроводі до-

рослих (тому наявні тексти для батьків і для дітей), разом, родинно, а також через гру та

придуманих персонажів, з переважанням візуального сприйняття інформації.

При цьому “Український дитячий оркестр”, за рахунок віршованої історії, великого кеглю

тексту, якісного паперу і друку, змістовної та водночас лаконічної післямови-історії, сприйма-

ється як самостійний продукт – і здатний, за належного розповсюдження (той самий елемент

“місце” у комплексі маркетингу, який посилює, як бачимо, і дію комунікації (просування), а не

лише забезпечує зручність придбання продукту) працювати і на етапі пошуку варіантів до-

звілля, привертаючи увагу до виставки та спрямовуючи до музею (відповідна інформація майс-

терно “запакована” у текст та ілюстрації).

Спільний квиток для відвідин пам’яток, що входять до складу Державного архітектурно-

історичного заповідника “Софія Київська”, виконує одразу дві функції – інформування про за-

повідник, його додаткові локації та стимулювання комплексної купівлі. Тому можемо розглядати

його як приклад своєрідної програми лояльності. Важливим є навіть не те, чи встигне споживач

відвідати усі можливі пам’ятки протягом дії квитка, а те, що до них у принципі привернуто

увагу і викликано цікавість у вдалий момент проходження процесу прийняття рішення про
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купівлю. І це є дуже клієнторієнтовано, бо така форма вхідного квитка перетворює його із суто

фінансового документа на канал маркетингової комунікації, який, у свою чергу, посилює до-

ступність місця і привабливість продукту. Те, що вартість спільного квитка виявляється дещо

меншою за сумарну вартість окремих квитків, є ціновим клієнторієнтованим рішенням.

Усі три приклади є вдалими комунікаціями, бо мають як інформаційний бік, так і спону-

кальний, побудований на виявленні та актуалізації цінностей, символічної значущості продукту

[2, 65-66].

ВИСНОВКИ:

1) клієнторієнтованість як розуміння моделі поведінки споживача на шляху перетворення

його на задоволеного та лояльного відвідувача – шлях до підвищення конкурентоздат-

ності кожного окремого музею та здійснення галузевої місії;

2) маркетингові комунікації, в яких музеї є найбільш самостійними (вистачає власних ком-

петенцій та ресурсів для здійснення), – це друковані видання, тому серед них наявні вдалі

приклади у різних музеїв;

3) візійність та цілеспрямованість діяльності в цілому і комплексу маркетингових комуні-

кацій зокрема – спосіб дотриматися орієнтованості на не досить усвідомлювані потреби

споживачів (за умови здійснення досліджень їх поведінки) та актуалізувати їх, чим роз-

вивати і характер попиту, і стиль споживання, і суспільство, і перспективи галузі.

Таблиця 1. Комплекс маркетингових комунікацій [3, 17]

П’ята науково-практична конференція
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Рівні впливу Аудиторії Канали комунікації Структурні підрозділи

ATL (неперсоні-

фікований контакт)

зовнішні Реклама (зовнішня, у ЗМІ, власна дру-

кована продукція

Відділ реклами

Оформлення експозиції (аналог мер-

чандайзингу)

Музейно-експозиційні від-

діли

внутрішні Реклама (інформаційні листи та оголо-

шення)

Кожен відділ, який продукує

певну цінність для колег (у

співпраці із секретаріатом)

BTL (персоні-

фікований контакт)

зовнішні Прямий маркетинг (у співпраці нагля-

дачами як одним з комунікаційних ка-

налів, а також через ко-маркетинг і

базу лояльних відвідувачів)

Відділ реклами

Паблісіті (PR), в т.ч. виставки, вис-

тупи та перфоманс (у співпраці з му-

зейно-експозиційними відділами)

Прямий продаж (пасивний та актив-

ний)

Семплінги (демонстраційні варіанти

нових послуг, з функцією дослідних

зразків, дні та події вільного відвіду-

вання)

Адміністратори/організатори

екскурсій

Освітні відділи

Програми лояльності (в т.ч. подарун-

кові картки, попередній продаж квит-

ків, спільний квиток на музей та філії,

конкурси есе/блогів, присвячених

музею, тощо)

Відділ маркетингу

внутрішні PR (брифінги, наради, мотиваційні 

бесіди)

Відділ персоналу/секрета-

ріат/керівництво
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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА І STEAM-ОСВІТА: 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ

Поширення й постійне вдосконалення передових освітніх технологій у сучасному “суспіль-

стві знань” зумовлює глобальні зміни у способах комунікації та взаємодії людей між собою.

Зокрема, це стосується організації якісного, ефективного й динамічного процесу навчання у

школі та вищих навчальних закладах, яке не спричинює спротиву, не призводить до стресових

ситуацій і конфліктів, а викликає радість та задоволення, оптимістичне сприйняття життя та

інших людей.

Ідеться про широке упровадження в педагогічну практику так званої STEAM-освіти (S –

science = природничі науки; T – technology = техніка, технології; E – engineering = інженерія;

А – arts = мистецтво; М – mathematics = математика), скерованої на підтримку творчості та роз-

виток інноваційних навичок учнів. Ця освіта відображає стрімку еволюцію “суспільства знань”,

націленого у майбутнє, готового до появи нових професій, пов’язаних із різними технологіями

і високотехнологічним виробництвом у взаємодії з природничими науками та мистецтвом як

потужним чинником для розвитку креативного мислення (ІТ-фахівці й програмісти, інженери,

професіонали у галузі високих технологій, фахівці біо- та нано-технологій).

Педагоги усього світу постають перед дилемою: як саме підготувати таких фахівців, які го-

тові до значних соціальних та економічних змін, конкурентних ринкових умов, прийняття від-

повідальних рішень, адже методи і форми навчання застаріли, а вчителі особливо не хочуть

щось змінювати.

Особливо популярними заходами та прикладами синтезу теорії і практики стало застосу-

вання STEAM-освіти у діяльності різних музеїв, науково-популярних центрів для міждисцип-

лінарної підготовки учнівської і студентської молоді. Аналіз можливостей її широкого упро-

вадження в музейно-педагогічну діяльність та використання інноваційного потенціалу буде

метою нашого дослідження.

STEAM-освіта є унікальним явищем та цінною “знахідкою” для музейних педагогів, вчи-

телів і викладачів, вихователів і методистів. Будь-яка навчальна програма або проект, побудо-

ваний на її базі, передбачає широкий контекст навчання в музеї на основі міждисциплінарного

підходу, якому притаманні прикладний характер та інтеграція в єдину дидактичну схему.

Такі проекти загалом підходять для відвідувачів музеїв будь-якого віку, проте мають особ-

ливе значення для учнівської та студентської молоді. Вони можуть, наприклад, передбачати

створення на експозиції спеціальних “робочих станцій”, креативного ігрового простору, вір-
туальної реальності, що не лише покращує існуючу навчальну програму з математичних та

природничих дисциплін, а й розкриває знання відвідувачів у високотехнологічних галузях на-

вчання.

У такому сенсі музейний простір вирізняється не лише зручністю та інтерактивністю, а,

у першу чергу, багатофункціональністю, що уможливлює розташування тематичних експозицій

з певної галузі знань (наприклад, хімія, фізика, робототехніка, космос тощо), наявності май-
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данчиків для проведення майстер-класів та відеодемонстрацій, наукових театрів, лабіринтів,

бібліотек.

Зазначене підтверджує слушну думку американського вченого Пола Боттіно, що “цінність

інформації як такої швидко наближається до нуля, і сьогодні реальну цінність має те, що можна

зробити з цією інформацією” [1, 129].

Як можна практично застосувати здобутки STEAM-освіти у просторі музею, виходячи з її

міждисциплінарних складових? Наприклад, у сфері науки ми можемо захопити увагу молодих

відвідувачів практичними реальними прикладами дослідів з фізики, матеріалознавства, демон-

струючи, скажімо, ефекти гравітації, інерції, квантової механіки, оптики.

У сфері технологій музейний простір може проілюструвати стрімкий розвиток високотех-

нологічних процесів, пов’язаних із робототехнікою, комунікацією, 3D-друком. Розташування

таких діючих експонатів на експозиції привертає увагу своєю практичною зорієнтованістю та

можливістю занурення у “світ майбутнього”.

У сфері інженерії – це унікальна можливість самостійно сконструювати та включити у дію

різні механізми й прилади, які мають практичне значення для розвитку промисловості, економії

ресурсів, створення нових робочих місць, просування інноваційних технологій.

У сфері мистецтва йдеться про естетизацію технічних процесів, коли вибір дизайну ство-

рює оптимальні умови для творчого розвитку певного навчального проекту, а краса, простота,

лаконічність, функціональність і зручність предметів привертають увагу відвідувачів, спрямо-

вують їх на пошуки гармонії у навколишньому просторі.

У сфері математики – це можливість бачити красу в програмуванні різних роботів, обчис-

лювальних діях, співставленні геометричних фігур задля розвитку логічного мислення, покра-

щення засвоєння навчальної інформації, швидкого прийняття креативних рішень.

STEAM-освіта сьогодні активно спрямована на вивчення науки в неформальному середо-

вищі та застосовується в музейних комплексах зарубіжних країн, таких як Центр науки “Ко-

перник” (Варшава), Лабораторія робототехніки STEAM-академія (Мінськ), “Експеримента-

ніум” (Москва), “Лабірінтум” (Санкт-Петербург), музей “Блумфільд” (Єрусалим), науковий

центр “Немо” (Амстердам), “Місто науки і техніки” (Париж), “Музей науки” (Осака), “Science

gallery” (Дублін), “Космокайша” (Барселона), “Exploratorium” (Сан-Франциско), а також почи-

нає упроваджуватися в практиці вітчизняних музеїв (Музей популярної науки і техніки “Екс-

периментаніум” (Київ), “Музей казок” (Київ), “Музей цікавої науки” (Одеса), “WOOM – музей

наукових відкриттів” (Харків) тощо.

Одна з головних відмінностей STEAM-освіти полягає в особливій конструкції музейних

навчальних занять, які передбачають зосередження уваги не навколо вчителя і музейного пе-

дагога, а на вирішенні практичного завдання або проблеми шляхом спроб і помилок, участі у

проектній діяльності для формування відповідних професійних компетенцій.

Методологічні засади цього освітнього напрямку співзвучні з ідеями видатного педагога

ХХ ст. Джона Дьюї, які у контексті музейно-педагогічної діяльності можна звести до наступних

позицій: активний контакт з предметами; загальносуспільний контекст; відкриття та експери-

ментування; активне здобуття нових знань; задоволення від навчання; використання методу

проектів у музеях для дітей та молоді; співпраця, а не конкуренція [3, 58-60].

Перебуваючи у просторі музею і працюючи над виконанням поставлених завдань, учні

вчаться не лише критично мислити й спостерігати, а, перш за все, набувають навичок опрацю-

вання інформації (елементарний аналіз, узагальнення, висновки, порівняння), проведення прак-

тичних експериментів, конструювання різноманітних інтерактивних моделей та алгоритмів ді-

яльності.

Особливе значення для цього має створення ефективного навчального середовища, яке було

б практичним, міждисциплінарним, колаборативним й давало можливість знаходити і культи-

вувати внутрішню мотивацію до навчання [1, 122].
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На нашу думку, саме таке середовище, засноване на довірі та орієнтоване на успіх, є важ-

ливою запорукою для розвитку підприємливості учнів і студентів. У цьому сенсі можна гово-

рити як про розвиток відповідальності молодих людей, їх пізнавального інтересу, ініціативи й

креативності, так і про набуття власного досвіду учіння, самостійних конструкторів власних

знань за допомогою методу проектів, методу продуктів та організації проблемного навчання

[2, 353].

Отже, STEAM-освіта сьогодні відкриває нові можливості для інновацій у сфері музейної

педагогіки, що зумовлює справжню “революцію в навчанні”, відкриваючи перед учнями і сту-

дентами шанси бути активними учасниками власного навчання: бажання творити міждисцип-

лінарні проекти, експериментувати, вивчаючи різні високотехнологічні процеси; виявляти іні-

ціативу у спільному вирішенні поставлених завдань; бачити та усвідомлювати красу

навколишнього світу через дизайн музейних предметів.

Примітки

1. Вагнер Т. Створення інноваторів: як виховати молодь, яка змінить світ. – К.: KFUND, 2015. – 222 с.

2. Кошманова Т. Досконалість системи педагогічної освіти: нові виклики і пропозиції // Педагогічна освіта і

наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: в 3-х т. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка,

К. Шмидта. – Львів: Видавництво Львівського університету, 2013. – Т. 1. – С. 346-356.

3. Pater R. Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży. – Krakόw: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 2016. – 227 s.
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Кепін Дмитро Володимирович
кандидат історичних наук

молодший науковий співробітник

Національний науково-природничий музей НАН України

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОМУ МУЗЕЇ НАН УКРАЇНИ

З 1980-х років у європейському музеєзнавстві активізуються дослідження освітньо-виховної

функції музею і обґрунтування наукової дисципліни музейна педагогіка. У зв’язку з цим важ-

ливим є введення М. Юхневич поняття музейна культура, яка розглядається у двох аспектах: у

широкому сенсі – як здатність людини оцінювати предмети музейного значення, які не обов’яз-

ково знаходяться у музеї, але сприймаються як пам’ятки культури; та у вузькому – як рівень

підготовленості до сприйняття музейної інформації. Для активізації сприйняття музейної ін-

формації необхідно розробляти музейно-освітні програми, розраховані на різні категорії відві-

дувачів [13; 15; 14].

На прикладі вивчення діяльності художніх музеїв України О. Харченко запропонувала ви-

діляти наступні функції культурно-просвітницької діяльності: естетичну, виховну, інтегративну,

навчальну, евристичну і дидактичну (розвиваючу). Дослідницею вперше запропоновано виді-

ляти музейну психологію як структурний елемент вітчизняної музеології. Обґрунтовується арт-

терапевтичний напрямок та посада музейного психолога [8].

Серед музеїв різного профілю вирізняються природничо-наукові (природничо-історичні),

одним із завдань яких є формування екологічної культури та поважного ставлення до збере-

ження природної спадщини у різних категорій відвідувачів [2; 3; 10; 11; 9]. При цьому дослід-

ники звертають увагу на психофізіологічні особливості людини, які впливають на її сприйняття

поданої музейної інформації [7; 12]. У природничо-наукових музеях, так само як і в музеях іс-

торичного профілю, розробляються спеціальні музейно-освітні програми для відвідувачів з різ-

ними фізичними вадами [6; 1; 5].

Місце музейної педагогіки серед інших наукових дисциплін можна зобразити у вигляді на-

ступної схеми:

Музейна соціологія

Музейна психологія

Музеєзнавство

Психологія

Педагогіка

Соціологія

Музейна педагогіка
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Розглянемо музейно-освітні програми координаційного центру природничої музеології Ук-

раїни – Національного науково-природничого музею НАН України (ННПМ НАНУ). До складу

цього музейного комплексу входять такі музеї-відділи: Геологічний музей, Палеонтологічний

музей ім. академіка НАН України В. О. Топачевського, Зоологічний музей ім. члена-кореспон-

дента НАН України М. М. Щербака, Ботанічний музей ім. професора Д. М. Доброчаєвої. В усіх

цих музеях проводяться екскурсії, зорієнтовані як на спеціальну, так і на широку аудиторію, у

тому числі шкільну та дошкільну, квести з майстер-класами, квести-екскурсії, інтерактивні чи-

тання, квести і художні майстер-класи, покази науково-популярних 3D-фільмів з природознав-

ства, різні профорієнтовані семінари для підвищення кваліфікації наукових співробітників від-

ділів природи краєзнавчих музеїв тощо.

Зокрема, з 26 листопада 2016 р. по 31 січня 2017 р. у виставковій залі музею проходила вис-

тавка “Хроніка епохи динозаврів”. Під керівництвом зоолога, к.б.н. А. Малюк для дітей був

зроблений атракціон “Розкопки”, де малеча і школярі могли зануритись у роботу палеонтолога,

а також відбувся майстер-клас із виготовлення викопних тварин.

У Палеонтологічному музеї експонуються реконструкції жител: з кісток мамонтів з Мізин-

ського та Межиріцького пізньопалеолітичних поселень мадленського часу, виконані у 1960-х рр.

палеонтологом, академіком АН УРСР І. Підоплічком. У 2007–2012 рр. проведено роботи з “ожив-

лення” стародавніх об’єктів архітектури. Перед реконструйованим житлом № 1 з Межиріцького

поселення встановлений аудіогід англійською, російською та українською мовами [4].

Неабиякий інтерес у відвідувачів викликала програма заходів, підготовлена колективом до

Міжнародного дня музею цього року. Було розроблено освітні програми, майстер-класи та ек-

скурсії у кожному музеї, де у наочній популярній формі відвідувачі могли ознайомитися з різ-

ними розділами природознавства та зануритися у професію того чи іншого фахівця-природ-

ничника. Наприклад, у Палеонтологічному музеї відбулася лекція-екскурсія “Геологічний

літопис – літопис потопу чи літопис еволюції?” (автор – к.б.н. П. Пучков), а керівник майстер-

класу з первісних технік наскельного живопису, археозоолог А. Вейбер продемонструвала від-

відувачам техніки малювання тварин. Кожний із присутніх міг уявити себе в ролі “первісного

художника”. Зоолог, к.б.н. В. Яненко розповів про особливості пристосування різних видів тва-

рин до виживання. Його захід мав назву “Бережи голову!”. Відвідувачі могли побачити панцири

черепах та кістки рептилій, потримати в руках живу черепаху.

Цього року співробітниками відділу “Геологічний музей” під керівництвом д.геол.н., про-

фесора К. Деревської завершено створення на примузейній території геологічної експозиції

просто неба “Кам’яний сад”, яка включає зразки гірських порід із фондів музею. Встановлено

двомовні (українською та англійською мовами) пояснювально-інформаційні щити.

Таким чином, нетрадиційні підходи при роботі з аудиторією в музеях природничо-наукового

профілю надають можливість засобами музейної експозиції активізувати подану “академічну”

інформацію для різних вікових груп відвідувачів. Найскладнішими є розробка та впровадження

у ННПМ НАНУ спеціальних програм для відвідувачів з фізичними вадами (інвалідів по зору

тощо) із залученням таких фахівців, як тіфлопедагоги, сурдопедагоги, дефектологи, психологи-

реабілітологи та ін.

Примітки

1. Ваньшин С. Н., Ваньшина О. П. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами: метод.

пособ. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГДМ, 2013. – 100 с.

2. Климишин О. С. Зміст і завдання комунікаційної діяльності природничих музеїв // Наукові записки Дер-

жавного природознавчого музею. – Львів, 2005. – Вип. 21. – С. 5-10.

3. Клюкина А. И. Методология и практика реализации педагогического потенциала музея. (На примере музеев

естественнонаучного профиля): автореф. дис. …д-ра пед. наук. – СПб., 2014. – 36 с.
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зеології: Матеріали III науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2013 р., Київ. – К.: Логос, 2013. – С. 50-51.
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ственного Дарвиновского музея, доктора педагогических наук А. И. Клюкиной. – М.: ГДМ, 2016. – С. 25-83.

6. Мінакова К. В. Інтеграція інвалідів по зору до культурно-історичного середовища краю на прикладі роботи

Днпропетровського національного історичного музею // ЗИМА-ВЕСНА. Гуманітарний журнал. – 2011. – № 1. –

С. 133-136.

7. Обухова Л. Ф., Шаповаленко И. В. Формы и функции подражания в детском возрасте. – М.: Изд-во Моск.

ун-та, 1994. – 112 с.

8. Харченко О. В. Становлення та розвиток музеїв художнього профілю України як культурно-освітніх закладів

(кін. XIX – поч. XXI ст.): автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 2015. – 19 с.
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родознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 3-10.

12. Шаповаленко И. В. Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гар-
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Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

СПІВПРАЦЯ З БІБЛІОТЕКОЮ – ПРОДУКТИВНИЙ НАПРЯМ ЗАЛУЧЕННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО МУЗЕЙНИХ НАДБАНЬ

Оскільки Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (ПОЦТКУМ)

здійснює облік та методичний супровід музеїв при навчальних закладах, він підтримує зв’язки

із низкою муніципальних і державних музеїв [1]. Останніми роками важливою ланкою у взає-

модії з музеями, ознайомленні школярів із їхньою діяльністю стала співпраця з Полтавською

обласною універсальною науковою бібліотекою імені І. П. Котляревського (ПОУНБ).

У жовтні 2015 р. краєзнавчий відділ обласної бібліотеки відвідали учасники організованого

Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді (ПОЦТКУМ) облас-

ного семінару-практикуму керівників (завідувачів) музеїв “Музей при навчальному закладі –

простір інтеграції основної та додаткової освіти дітей”. Працівники відділу ознайомили їх із

краєзнавчим фондом бібліотеки, іменними книжковими колекціями відділу краєзнавства та ка-

талогами відділу. 

2016–2017 рр. ознаменувалися низкою книжково-ілюстративних виставок, організованих

у відділі краєзнавства ПОУНБ за підсумками пошукової роботи юних туристів-краєзнавців.

Зокрема, у вересні 2016 р. виставка “Млинарство Кобеляччини: ретроспектива і культурний

слід” підсумувала дворічне вивчення різних аспектів розвитку млинарства у краї вихованцями

гуртків екологічного та географічного краєзнавства ПОЦТКУМ – учасниками комплексних крає -

знавчих експедицій до м. Кобеляки та Кобеляцького району Полтавської області. Відвідувачі

мали змогу ознайомитися з найцікавішими з віднайдених матеріалів: опублікованими 1906 р.

у “Трудах Полтавской ученой архивной комиссии” документами про кобеляцькі млини першої

чверті XVIII ст., фрагментом виданої 1911 р. “Карты мельниц, винокуренных, пивоваренных,

маслобойных и писчебумажных заводов и фабрик Киевской, Волынской, Подольской, Черни-

говской и Полтавской губерний”, млинів, публікацією про стан млинарства у Полтавській гу-

бернії з журналу “Хозяйство Полтавщины” за 1922 р., світлинами кобеляцьких млинів, фраг-

ментами спогадів старожилів тощо. Також на виставці було представлено публікації як

кобеляцьких краєзнавців та журналістів, так і юних дослідників та керівника пошукової групи,

фотографії польового й камерального етапів дослідження.

Оскільки тісні зв’язки поєднують ПОЦТКУМ із Кобеляцьким районним музеєм літера-

тури та мистецтва імені Олексія Кулика, у березні 2017 р. ПОЦТКУМ та ПОУНБ підготували

виставку “Педагог, художник, краєзнавець (до 80-річчя від дня народження О. І. Кулика)”. На

ній було представлено книги та газети, документи, фотографії, які ознайомлювали з основ-

ними віхами життя і творчості Олексія Івановича Кулика – вчителя і вихователя Кобеляцької

школи-інтернату, творця районного музею літератури і мистецтва, автора низки крає знав -

чих статей, дипломанта літературно-мистецької премії імені В. К. Малика. Експонувалися

також репродукції портретів та пейзажів О. І. Кулика, які надавали уявлення про його хист

художника.
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На основі виставки з вихованцями ПОЦТКУМ було проведене заняття клубу “Рідний край”,

що діє при відділі краєзнавства ПОУНБ. З ними поспілкувалася й директор районного музею

літератури та мистецтва імені Олексія Кулика Т. М. Чешко, яка також оглянула виставку. 

Постійні контакти гуртківців ПОЦТКУМ із музеями Кобеляцького району під час походів

та краєзнавчих експедицій спонукали їх у травні 2017 р. підготувати до Міжнародного дня му-

зеїв виставку “Від здивування – до пізнання: музеї Кобеляччини”. Її основу склали дібрані за

допомогою бібліотекарів публікації про Кобеляцький районний музей літератури та мистецтва

імені Олексія Кулика (м. Кобеляки), районний краєзнавчий музей (смт. Білики) та літературно-

мистецький музей-садибу Олеся Гончара (с. Сухе). Частина з них уміщена у фундаментальних

виданнях, наприклад, в “Енциклопедії Сучасної України” – підготовленому Інститутом енцик-

лопедичних досліджень НАНУ першому багатотомникові про Україну від початку ХХ ст. до

сьогодення, в енциклопедичному довіднику “Полтавщина”, в “Енциклопедії мистецтва Полтав-

щини” знаного полтавського дослідника В. М. Ханка, у низці праць професора М. І. Степаненка.

Інші надруковані в обласній та районній періодиці, рекламно-інформаційних буклетах. Зви-

чайно, були презентовані й музейні путівники. Серед публікацій був представлений і доробок

вихованців ПОЦТКУМ та керівника пошукової групи.

Актуальності виставці додали експоновані рішення сесій Кобеляцької районної ради ос-

танніх років, якими оновлено назви та діяльність музеїв. Ілюстративну частину виставки склали

майже два десятки світлин, зроблених під час відвідин музеїв Кобеляччини гуртківцями.

На базі бібліотеки вихованці ПОЦТКУМ відзначили і 125-річчя Полтавського краєзнавчого

музею імені Василя Кричевського. У листопаді 2016 р. тут було проведено пізнавально-розви-

вальну гру “Таємниці краєзнавчого музею”, до якої залучили три десятки гуртківців. Місце об-

рали не випадково: на початку минулого століття бібліотека і музей сусідили в одному примі-

щенні, а дещо згодом центральна наукова книгозбірня була структурним підрозділом

Центрального пролетарського музею Полтавщини.

Почастувавшись цукерками з бібліотечного горщика, діти об’єдналися за кольорами фан-

тиків у три команди. А далі на них чекав пізнавальний маршрут, прокладений бібліотечними

залами з другого по четвертий поверх. Щоб його дізнатися, команди шукали підказки в основ-

них каталогах бібліотеки – алфавітних та систематичному. Розгадати таємниці відділу природи

гуртківцям допомагав Тигр (чому б і ні? – як дізналися учасники гри, у краєзнавчому музеї збе-

рігається навіть чучело південноамериканського броненосця!), експозиції “Скарби світової іс-

торії” – Фараон, із цікавинками колекцій озброєння ознайомлював Лицар. У цих колоритних

персонажів перевтілилися старші вихованці гуртка “Екологічне краєзнавство” ПОЦТКУМ.

Також юні туристи-краєзнавці переглянули у бібліотечній медіакімнаті відеоматеріали про

краєзнавчий музей, що давали їм змогу перевірити правильність уже даних відповідей на за-

питання та містили підказки щодо подальшого проходження маршруту. Окрім інтелектуальних

вправ, на дітей чекали й творчі завдання та рухливі ігри, які допомагали згуртуватися ново -

створеним командам.

Завершився маршрут на п’ятому поверсі бібліотеки – у відділі краєзнавства. Там із учасни-

ками поспілкувалася фундаторка Полтавського краєзнавчого музею К. М. Скаржинська (цю

роль теж виконала вихованка гуртка “Екологічне краєзнавство”). Запропонована нею гра “Вірю –

не вірю” допомогла з’ясувати ще деякі маловідомі факти з історії музею. А бібліотекарі пре-

зентували гуртківцям добірку музейних видань від початку минулого століття до сьогодення.

Захід, підготовлений ПОЦТКУМ спільно з відділами краєзнавства та соціокультурної ді-

яльності ПОУНБ, суттєво розширив уявлення учасників гри про історію та діяльність крає -

знавчого музею, його експонати. Дітям було цікаво дізнатися, що в музеї певний час зберігалася

унікальна рукописна книга XVI ст. – Пересопницьке євангеліє, на якому складають присягу

президенти України, а вирізьблений іще до нашої ери єгипетський рельєф із профілем фараона

експонується в ньому й нині, довідатися, хто, коли і з чого зібрав відомий усім відвідувачам
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краєзнавчого музею кістяк мамонта… Усіх розкритих таємниць і не перелічити! Доказом на-

сиченості та оригінальності дійства є й те, що сюжети про гру підготували філія Національної

телекомпанії України “Полтавська регіональна дирекція “Лтава”, телеканали “Місто” та “ІРТ-

Полтава”.

Таким чином, наш досвід засвідчив: співпрацю з бібліотекою продуктивно використовувати

для залучення учнівської молоді до музейних надбань, оскільки вона органічно поєднується з

опрацюванням музейних матеріалів у пошуково-дослідницькій краєзнавчій діяльності, здатна

сприяти підвищенню фахового рівня керівників музеїв при навчальних закладах та урізнома-

нітнювати форми і методи популяризації роботи музеїв.

Примітки

1. Ярошенко Ю. О. Музеї при навчальних закладах у музейній мережі Полтавщини // Музейна педагогіка –

проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня

2016 р.). – К.: Талком, 2016. – С. 85-87.
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ЕКСКУРСІЙНО-ХУДОЖНЯ ПРОГРАМА ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

Сучасні музеї мужньо борються за аудиторію. Поки важко сказати, на чиєму боці перевага:

на боці професіоналізму та духовних прагнень музейних колективів чи на боці публіки, вихова-

ної реаліями сучасного світу. Соціум поглинутий віртуальністю: комп’ютерні та інтернет-тех-

нології “захопили” дійсність, “прошили” свідомість і підсвідомість. Екранна культура та кліпове

мислення як певні прояви ідеології все більше витісняють, а часто й ліквідують інтелектуальне,

розумне, духовне начало в особистості, що формується або вже сформувалася під цим впливом.

Безперечно, Інтернет зараз – це клондайк інформаційних ресурсів, зокрема в галузі музейного

обслуговування. Але живий дискурсивний діалог між артефактом та відвідувачем музею все ж

таки не може бути замінений віртуальною екскурсією, оскільки передбачає не просто отримання

інформації, а емоційно забарвлений пошук особистісного смислу в кожному музейному об’єкті.

У боротьбі за аудиторію музеї світу вдаються до різних заходів, працюючи з дитячою, моло-

діжною, дорослою аудиторією. Вони комп’ютеризуються, запозичують прийоми з коміксів, персо-

нажів з мультфільмів, залучають інтерактивні, ігрові технології [1]. Проблема полягає в тому, що

всі ці засоби все ж таки не дають можливості занурити відвідувача у світ музейного артефакту, ар-

хітектурної пам’ятки, інтер’єру чи твору мистецтва. Вирішити цю проблему, можливо, допоможуть

спеціальні заходи, розроблені відділами музейної педагогіки в державних музейних об’єднаннях,

що створюються у світі, а отже, нашою метою є ознайомлення з досвідом роботи таких відділів.

Відділи музейної педагогіки не рідкість в російських та світових музейних закладах та об’єд-

наннях. Формування музейної педагогіки почалося в Європі ще на початку ХХ ст. і пов’язане з

іменами А. Ліхтварта, К. Фолля, Г. Фройденталя, Д. Ріхтера. Велику роль у становленні музейної

педагогіки відіграли П. Лесгафт, П. Каптерєв, А. Бакушинський. Але тільки у 1980-х рр. почав

формуватися новий напрям у визначенні змісту освітньої функції музейного середовища. Має

йтися про категорії ціннісного сприйняття, про семіотику речей та феноменологію простору, про

драматургію культурно-історичного діалогу, що розгортається в музеї. І тільки потім – про конк-

ретні форми спілкування та діяльності, в яких може бути втілений діалог [2]. Знання, безперечно,

звертаються до інтелекту відвідувача музею, але все ж таки в першу чергу вони покликані за-

безпечити досвід ціннісного переживання, що захоплює особистість цілком і повністю.

Одночасно відбувалося накопичення практичного та експериментального досвіду безпосе-

редньої освітньо-виховної роботи з відвідувачами музею у формі майстерень, гуртків, клубів

та інших форм роботи. У 1990-х рр. почали створюватися відділи музейної педагогіки в багатьох

музеях-заповідниках (наприклад, музеї-заповіднику О. Пушкіна “Болдіно”, музеї-заповіднику

Л. Толстого “Ясная Поляна”, музеї-заповіднику “Гатчина”, музеї-заповіднику “Сталінградська

битва”, у московському Кремлі та у багатьох інших) [3].

Робота таких музейно-рекреаційних утворень сприяла оформленню системи інноваційних

методів і технологій музейної педагогіки. Однією з найуживаніших технологій є сьогодні му-

зейно-педагогічна програма. Але сучасні музейні комплекси йдуть далі та реалізують, на нашу

думку, більш прогресивну модель культурної взаємодії з аудиторією, причому, не тільки дитя-

чою, а й дорослою та сімейною.
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Московський державний об’єднаний художній історико-архітектурний та природно-ланд -

шафтний музей-заповідник включає в себе декілька територій (Коломенське, Дьяково, Ізмай-

лово, Любліно). Усі ці місця поєднує багатофункціональність їх структури: це і музеї в прямому

розумінні слова, і архітектурні шедеври, і паркові зони, і місця проведення свят і фестивалів –

тобто рекреаційні комплекси, що мають величезний потенціал. І щоб його використати сповна,

музей-заповідник створює екскурсійно-художні програми.

Екскурсійно-художня програма – це цілісна музейна послуга, що вирішує освітні й куль-

турно-пізнавальні завдання. Вона складається з тематичної екскурсії та пов’язаної з нею ху-

дожньої інтерактивної частини. Художня частина реалізується у форматі концертно-ігрової,

святкової, сімейно-побутової, етнографічної або музично-театралізованої мініатюри. Реалізація

таких екскурсійно-художніх програм відбувається за попередньою заявкою і скерована на різні

вікові та соціальні групи [4].

У Коломенському зміст екскурсійно-художніх програм зумовлений самим історико-куль-

турним наповненням цієї місцевості, що сягає корінням у глибоку давнину: археологічні зна-

хідки дьяковської культури раннього залізного віку (VII н.е. – V ст. н.е.), церкви – пам’ятки бі-

локам’яного зодчества (ХVI ст.), палац другого російського царя з династії Романових Олексія

Михайловича (ХVII ст.), будиночок Петра І (ХVIIІ ст.), паркові павільйони та скульптура ХІХ ст.

Саме місце розташування дуже мальовниче, на високому березі ріки, з яблуневими садами,

просторими галявинами, містичним Голосовим яром, прадавнім камінням з архаїчними пись-

менами, старими дубами і ароматним Аптекарським городом. Отже, це все підказало організа-

торам більше двох десятків різноманітних екскурсійно-художніх програм.

Такі програми, як “Государів двір у Коломенському”, “Гостини у государів”, “Світ і життя

землеробів”, “Загадки Конюшого двору”, “Медове Коломенське”, “Майстри. Техніка будівниц-

тва в ХІV–ХІХ століттях”, “Цар Петро І та його пращури”, “Як Петро І море полюбив”, “Соко-

лине полювання”, “Мідна копійка, царська воля та село Коломенське” адаптуються для дітей

різного віку, для дорослих, для іноземних гостей.

Екскурсійно-художні програми в Коломенському мають природничий, екологічний, істо-

рико-культурний характер, але справляють незабутнє враження завдяки емоційному підне-

сенню, атмосфері свята, пригоди, занурення в історію. Інформація про те, що соколине полю-

вання є об’єктом світової нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, так і залишилося б

тільки інформацією, якщо б відвідувачі не могли самі зайти до Соколиного двору, відчути за-

хоплення від видовища польоту хижих птахів, майстерності дресирувальників, послухати, якою

мовою давні мандрівники описували свої враження від присутності на соколиному полюванні,

а потім поділитися власними. Під час програми “Мідна копійка...” в “декораціях” Коломен-

ського реконструюється історія “мідного бунту”, який був протестом проти знецінення грошей,

і таким чином перекидається “місток” до реалій сьогодення.

Не менш цікавими є екскурсійно-художні програми на території відновленого палацу царя

Олексія Михайловича. Під час програм “Один день з життя в Коломенському палаці”, “Олексій

Михайлович та його сім’я” відвідувачі на власному досвіді отримують відповіді на запитання,

як жили люди чотириста років тому, вдягнувши історичні костюми та перевтілившись у бояр,

вояків, царських осіб, а також знайомляться зі старовинними піснями та обрядами.

Питанням проведення дозвілля присвячено екскурсійно-художню програму “Справі – час,

і втіхам – година” (до речі, відоме висловлювання належить саме Олексію Михайловичу). Ця

програма вчить, як розумно сполучати протягом життя справу та розвагу. Під час програми

можна познайомитися зі старовинною грою в городки і провести міні-матч.

Щоб дізнатися, як приймали іноземних послів, слід завітати на екскурсійно-художню про-

граму “Посольський звичай”. Дипломатичний протокол був дуже складним, а давня мова по-

сольських грамот – і поготів. Відвідувачі, присутні на історичній реконструкції посольського

прийому, будуть намагатися зрозуміти, з чим прийшли посли – з миром чи з війною?

П’ята науково-практична конференція
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Незабутнє враження справляє сам дерев’яний палац, який називали свого часу і “восьмим

чудом світу”, й “іграшкою з чарівної скриньки”, і навіть “Берендеєвими палатами”. Він і зараз

вражає масштабами і різноманітністю оздоблення: із золотими візерунками в парадних палатах,

різнокольоровими вітражами у віконцях, витими стовпами, “травним” розписом та дивовиж-

ними птахами на стінах. До речі, одна з екскурсійно-художніх програм для дітей має назву “Що

роблять звірі в царському палаці?” В інтер’єрах палацу багато таких зображень на меблях і по-

суді, в розписах та іграшках. Тільки треба пильно придивлятися, щоб знайти лева, єдинорога,

бика, слона, орла, сокола. А потім розмірковувати над символічним значенням цього бестіарію.

Екскурсійно-художні програми побудовані так, щоб відвідувачі дізнавалися і про побутові

подробиці, і водночас знайомилися із традиційними уявленнями людей про красу, художні стилі,

мистецтво та ремесла, і самі ставали авторами художніх витворів. Завдяки цьому історичні пер-

сонажі постають як живі люди, життя давнього часу стає більш зрозумілим, формуються есте-

тичні почуття та смаки. А людина, чутлива до краси, будує життя за її законами.

До екскурсійно-художніх програм за замістом та формою проведення долучаються ігри-по-

дорожі, такі як “Майстри, або як Іван-селянський син собі ремесло обирав”, “Кожна хата ха-

зяїном славна”, “З премудрим Цвіркуном”. Їх особливість полягає в тому, що вони проводяться

в межах не тільки постійної експозиції, а й тимчасових виставок, отже “репертуар” постійно

змінюється та оновлюється. Другою особливістю є те, що учасники ігр-подорожей мають са-

мостійно відшукувати відповіді на історичні запитання, досліджувати артефакти та виконувати

завдання, розвиваючи свою уяву, гнучкість мислення і волю.

Ще більш привабливою для молоді є форма квестів. Усі будівлі на території музею-заповідника

зберігають немало таємниць, що накопичилися за багатовікову історію. Разом із квитком відвідувачі

отримують планшетний комп’ютер із завданням і стають дослідниками, що потрапили у вир при-

год. Цікаво, що квести-фентезі побудовані на матеріалі реальних фактів. Наприклад, квест “Ски-

петр Іоанна Грозного” базується на пошуках артефакта, які проводив у ХІХ ст. професор історії

Тихомиров. Використовуючи давні мапи, фото малюнків та записів із щоденника професора, ключі

до шифрів, а також спеціальну програму-навігатор, що завантажена у планшет, легко відчути себе

персонажем улюбленого пригодницького фільму. В іншому квесті можна перевтілитися в шпигуна,

який має проникнути в особисті покої царя та зникнути потім, не привертаючи уваги охорони.

Квест архітектурного змісту дозволить, не полишаючи музею-заповідника, перенестися до Сходу,

в потім до Півночі, шукаючи певні секрети дерев’яного та кам’яного будівництва.

Отже, проаналізувавши роботу відділу музейної педагогіки в Коломенському, можна зро-

бити висновок, що його співробітники знайшли нові цікаві форми залучення аудиторії. Запро-

вадивши такі форми роботи, як екскурсійно-художні програми, можна досягти відповідного

результату в практиці роботи українських музейних установ, особливо великих історико-куль-

турних заповідників.
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Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ ЛАВРСЬКОГО ГІМНАЗІУМУ 

ПЕТРА МОГИЛИ (1631–1632)

Минулого року виповнилось 400 років з часу виходу в світ першого відомого друкованого

видання Києво-Печерської лаври – “Часослова”. Натомість цього року спливає 385 років від

часу появи на теренах Києво-Печерської лаври славнозвісного панегірика її архімандриту-про-

світителю Петру Могилі, відомого під назвою “Євхаристиріон албо Вдячность...”. На сьогодні

він шанується як один із видатних творів українського літературного бароко.

Та сама поява його на світ була обумовлена подією, що назавжди ввійшла в історію вітчиз-

няного шкільництва. Ідеться про заснування на теренах Києво-Печерської лаври у 1631 р. лавр-

ським архімандритом Петром Могилою “латинської школи”. В умовах, коли при Братському

монастирі на Подолі діяла школа для дітей православного люду з домінуванням вивчення в ній

грецької мови, саме так сприймався назагал новостворений ієрархом навчальний заклад у Лаврі,

де провідним навчальним предметом була латина.

Найпридатнішою для своєї школи лаврський архімандрит завважив територію Троїцького

Больницького монастиря. Цей монастир мав окремішну територію, окреслену лініями монас-

тирських споруд та оборонної стіни, церкви Троїцьку і Микільську, свій сад та город. Те, що

братія монастиря з намісником на чолі виступили категорично проти такого “переформату-

вання” монастиря, Могилу, звичайно, зупинити не могло. Відомо, що за вчинений спротив ієрарх

вдався навіть до конфіскації майна і тілесної екзекуції намісника.

Були з боку лаврського архімандрита до братії Троїцького Больницького монастиря і кон-

структивні пропозиції. Про одну з них достеменно відомо. У ній йшлося про обмін келійних

будівель, що обрамлювали монастир з півдня і своїми чільними фасадами виходили на Соборну

вулицю, на келії, розміщені з протилежного боку [1, 495]. В історичній топографії Києво-Пе-

черської лаври ці келійні споруди відомі як “келії соборних старців”. Келії, що відійшли братії

по обміну, згоріли під час спустошливої пожежі 1718 р. Ті, що дійшли до нашого часу і обрам-

люють лаврську Соборну вулицю з південного боку, постали на їх місці вже після пожежі. На-

томість, келії, що перейшли в користування заснованого у Лаврі Петром Могилою гімназіуму,

збереглися до нашого часу. Вони збудовані на початку XVII ст. по типу української кам’яниці,

коли з сіней двері ведуть до прилягаючих приміщень. Щодо візуалізації їх давнього вигляду,

маємо довіритися спогадам мандрівника Павла Алеппського, які припадають на середину XVII ст.

В них ідеться про те, що обабіч дороги до Успенського собору влаштовано численні красиві і

чисті келії ченців з прекрасними вікнами, які дають рясне світло з усіх чотирьох сторін і виходять

на дорогу, в палісадники і сади, в яких розташовано келії [2, 61].

Щодо інших будівель Троїцького Больницького монастиря, в якому Могила розмістив

свою школу, то, не маючи про них більш певнішої уяви, ніж дуже схематичне зображення в

“Тератургімі”   А. Кальнофойського (1638 p.), зазначимо наступне. На той час у монастирі було

дві церкви – кам’яна Троїцька надбрамна з дзвіницею та дерев’яна Микільська. У безпосередній

близькості до неї розташовувалась монастирська трапезна. В інших будівлях розміщувались
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братські келії й монастирська лікарня. Звичайно були і господарські приміщення та вже згаду-

ваний нами сад і город.

Розміщення в монастирі навчального закладу потребувало дещо іншого використання мо-

настирських приміщень, так би мовити, їхньої перепрофілізації, хоча, звичайно, не всіх. Тра-

пезна, поварня, господарські приміщення, ймовірно, ввійшли в інфраструктуру могилянського

гімназіону за своїм прямим призначенням. За традицією братських шкіл, які зазвичай заснову-

вались при монастирях, а отже користувались монастирськими шпиталями, продовжувала діяти

при могилянській школі і братська лікарня Троїцького Больницького монастиря.

Серед учнів започаткованої Могилою школи ймовірно були й іногородні, тому частина брат-

ських келій монастиря була пристосована для їх проживання. Інша ж частина келійних примі-

щень відводилась під помешкання для службового персоналу школи.

І тут перед нами постає сакраментальне запитання: а де власне розміщувалось саме серце

могилянського лаврського гімназіуму – його класи? І чи збереглися в Лаврі ті стіни, які “чули”

виголошене його викладачами і відлунням озвучене його учнями? Дотепер, власне, могилянська

школа в Лаврі – це такий собі привид в уяві дослідників, який так і не знайшов реального при-

станища в лаврській топографії. Можливо тому, що за словами “школа”, “гімназіум”, “колегіум”

уявляється тією чи іншою мірою значима будівля. І не маючи сумнівів, що вона була, легко схи-

литися до думки, що вона не збереглася. Та чи це насправді так? Сполучивши досить відомі

факти, ми отримаємо протилежну усталеній уяві відповідь.

По-перше, відомо, що Петро Могила настільки був зацікавлений в отриманні для колегіуму

келій, розташованих з північного боку Соборної вулиці, що запропонував настоятелю Троїць-

кого Больницького монастиря обміняти їх на подібні, розміщені з протилежного боку.

По-друге, ці келії, влаштовані по типу українських кам’яниць, за свідченням того ж таки

Павла Алеппського, мали просторі світлі кімнати з розмальованими стінами та грубами, викла-

деними різнокольоровими кахлями. Кращих приміщень годі було шукати в усій тодішній Лаврі,

ну хіба що зазіхнути на покої самого лаврського архімандрита. Тому Петро Могила, докладаючи

зусиль, аби долучити до комплексу задуманого ним гімназіону вищезазначені келійні споруди,

ймовірно мав на меті отримати приміщення, найбільш придатні для влаштування в них навчаль-

них класів.

По-третє, варто згадати, що навчання в тогочасній Київській братській школі велося у при-

міщенні хати в стилі української кам’яниці, подарованій разом із садибою Київському братству

Галшкою Гулевичівною. Тож навчальні класи, розміщені у просторих кімнатах келій соборних

старців, з одного боку, були звичними для київських обивателів, з іншого – просторово та ес-

тетично навіть привабливішими, ніж подібні до них в братській школі на Подолі.

Будівля келій соборних старців, про яку йдеться, з дуже незначними добудовами у першій

половині XVIII ст., збереглася до наших днів і, як раніше, обрамляє Соборну вулицю з північ-

ного боку. Ймовірно, частина цього приміщення, окрім як для класних кімнат, була пристосо-

вана для помешкань ректора, префекта та професорів могилянського гімназіуму.

Як відомо, тогочасний навчальний процес мав сильну релігійну компоненту, в ньому чільне

місце займало регулярне відвідування учнями богослужінь. Роздумуючи над місцем заснування

своєї школи, Петро Могила згадував Троїцьку надбрамну церкву Троїцького Больницького мо-

настиря як суттєвий аргумент на користь обраного ним місця для її влаштування.

Та на території монастиря була ще одна церква – Микільська. І хоча про її конструктивні

особливості в часи могилянської школи нам достеменно невідомо, та все ж можемо припустити,

що і за розмірами і конструктивним вирішенням вона була зручнішою для проведення бого -

служінь за участю школярів, яких нараховувалось до 100 осіб, ніж згадана вище Троїцька над -

брамна.

Відлунням саме тоді започаткованої традиції видається нам положення Статуту лаврської

іконописної школи ХІХ ст. про те, що її вихованці мають відвідувати богослужіння саме в

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Микільській церкві [3, 10]. Звичайно, на той час це вже було інше церковне приміщення, ніж у

часи Могили. Кам’яна Микільська церква, яка в основних своїх об’ємах дійшла до нашого часу,

збудована на місці дерев’яної часів Петра Могили на порубіжжі XVII–XVIII ст. Та у лаврській

традиції вона продовжувала пов’язуватись з учнівською молоддю.

І сьогодні усіяна рясними зорями баня Микільської церкви, окрім навіювання теологічних

роздумів, будить згадки про опоетизовану в пам’ятці могилянської школи “Євхаристиріоні”

“вільну” науку астрономію та її музу-покровительку – Уранію [4, 242].

Рік по тому, як відчинились двері лаврського гімназіуму, Петро Могила, не відмовляючись

від своєї мети і зважаючи на тогочасну ситуацію, погоджується на об’єднання лаврської та брат-

ської шкіл. Об’єднана школа почала діяти з 1 вересня 1632 р. в стінах Братського монастиря на

Подолі. Та це не означало компромісу Петра Могили в питаннях навчання й виховання право -

славної еліти. Лаврська школа була перенесена до братської разом з її професорами, та голов -

не – “як діло і твір Петра Могили, що без сліду усуває всі останки старої школи” [5]. Петро

Могила стає “посмертним протектором”, “старшим братом”, “опікуном і оборонцем” заснованої

ним колегії.

Задум же школи нового типу остаточно сформувався в Петра Могили у стінах Києво-Пе-

черської лаври. У стінах обителі він розгорнув її діяльність. До цього часу збереглась будівля,

в якій розміщувались її класні приміщення – так звані келії соборних старців.

У друкарні Києво-Печерської лаври 1632 р. була видрукувана єдина пам’ятка лаврського

періоду діяльності школи Петра Могили –“Євхаристиріон албо Вдячность...”. Складений про-

фесором риторики Софронієм Почаським, панегірик в урочистій обстановці був піднесений і

виголошений 26-ма спудеями класу риторики фундатору школи – лаврському архімандриту

Петру Могилі. Саме він є джерелом наших уявлень про ті предмети, які вивчались у могилян-

скому гімназіумі, його структуру та загальну спрямованість у ньому навчально-виховного про-

цесу.

На нашу думку, такий видатний період у становленні славнозвісної Києво-Могилянської

академії, що пройшов у стінах Києво-Печерської лаври, має бути означений в сучасній топо -

графії Національного історико-культурного заповідника. Так, у сквері на території подвір’я Тро-

їцького Больницького монастиря, у якому в 1631/32 н. р. вирувало шкільне життя, варто було б

у стилізованій формі відтворити навчальний клас, влаштувавши професорську кафедру з роз-

горнутою книгою на ній, а обабіч кафедри – шкільні лави. На полі книги розмістити присвяту

Лаврському могилянському гімназіуму.

Відроджуючи пам’ять про започаткування могилянського закладу, ми відроджуємо пам’ять

про його задум, про пов’язані з ним надії і сподівання його фундатора – великого реформатора

і сподвижника Петра Могили – і відкриваємо для себе ще не реалізовані ідеї його просвітниць-

кої мрії.
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ОСОБИСТІСНИХ 

ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В УМОВАХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ

Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя початкової школи стають вкрай актуальною про-

блемою в умовах сучасної суспільної атмосфери, що просякнута соціальними, політичними,

етнічними, клановими та міжособистісними суперечностями. Засвоєння і формування ціннос-

тей, які виховані й апробовані практикою людських відносин, відбувається перш за все через

освіту. Предметом особливої турботи вчителя має стати насамперед ціннісно-орієнтаційна

структура особистості молодшого школяра, збалансованість її фізичного, психічного, соціаль-

ного і духовного розвитку, формування компетентної особистості.

Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної серед-

ньої освіти “Нова українська школа” нагальним завданням сучасного українського суспільства

є формування учня як патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними при-

нципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважати гідність і права людини.

Основними принципами організації підготовки майбутнього свідомого громадянина є пе-

дагогіка партнерства всіх учасників освітнього процесу (учень, вчитель, батьки), “дитиноцен-

тризм”, удосконалення процесу виховання, засвоєння нового змісту освіти та набуття ключових

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, серед яких чи не най-

важливішими будуть соціальні і громадянські, загальнокультурна грамотність [2, 3].

Важливим соціальним інститутом за цих умов стають музеї. Різні аспекти музейної педа-

гогіки знайшли своє відображення у роботах сучасних дослідників Т. Бєлофастової, І. Довжук,

О. Караманова, Т. Лисенко, А. Лункова, І. Медведєвої, Т. Митрофанової, С. Михайличенко, С. Пи -

вовар, Н. Пусепліної, Р. Силко, В. Снагощенко, Б. Столярова, М. Юхневич тощо [1, 138-141].

Теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури дозволив з’ясувати

термін “музейна педагогіка”. За нашим розумінням “музейна педагогіка” є наукою, що вивчає

всі аспекти використання музеїв, історію освітньої діяльності музеїв, вплив музейних форм ко-

мунікації на аудиторію, використовує музейно-освітнє середовище з метою розробки і впро-

вадження нових методик, музейно-педагогічних програм у практичну діяльність.

Освітня діяльність музею, яка є специфічною формою музейної активності, за визначенням

Т. М. Стручаєвої, Т. Д. Олексенко, характеризується педагогічною спрямованістю на розвиток,

виховання й навчання особистості засобами музейної педагогіки. Музей надає можливість:

– побачити невідомі зразки художньої культури, які не входять у число тих, що часто за-

стосовуються;
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– знайомить дітей зі специфічними способами передачі інформації, характерної для му-

зейної експозиції. Мова експозиції – це музейні експонати, комунікація з якими проходить на

декількох рівнях: вербальна інформація (інформація про автора, час створення тощо), “розко-

дування” інформації, яке представлено невербально (епоха, умови створення, середовище, іс-

нування предмета). Музейна експозиція, будучи художнім текстом, потребує усвідомлення шко-

лярами і являє собою новий світ, який транслюється музейними предметами;

• оволодіти способами осягнення світу, які у шкільних програмах майже не представлені:

культурна співбесіда, переживання, уявлення, інтерпретування тощо. Для пізнання му-

зейного середовища дитині необхідно засвоїти наявні у музею засоби пізнання і форми

діяльності: розглядання, зіставлення, порівняння, дослідження;

• набути навички музейного орієнтування, тобто зрозуміти закони існування музею, струк-

туру музею, специфіку його діяльності, логіку побудови музейної експозиції;

• набути досвід доторкання до оригінала, де кожний експонат має історичну, художню і ес-

тетичну цінність. Через досвід спілкування з оригіналом дитина набуває навички розріз-

няти “справжнє” і “несправжнє”, вчиться розуміти, що таке мистецтво;

• пошук ціннісних орієнтирів, які у подальшому допомагають вибудувати власну ієрархію

смислів і цінностей [3, 19].

На наш погляд, підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи у музейно-ос-

вітньому просторі має відбуватися в спеціальних педагогічних умовах вищого навчального за-

кладу, серед яких головними ми визначаємо: 1) стимулювання позитивної мотивації здобувачів

вищої освіти до опанування культурно-музейного простору як детермінанти розвитку особис-

тісних якостей педагога початкової школи; 2) оволодіння майбутніми вчителями інтегрованими

знаннями і необхідними компетентностями щодо формування ціннісних орієнтацій молодшого

школяра засобами музейної педагогіки; 3) використання інноваційних методик навчання й ви-

ховання молодшого школяра в умовах культурно-освітнього музейного простору.

Таким чином, музейна педагогіка стає більш усталеною практикою духовно-морального

виховання особистості. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи має бути орієнтована

на використання потенціалу можливих ресурсів, галузь функціонування яких окреслюється у

площині духовних цінностей.
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АКТИВНІ Й ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В МУЗЕЙНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ ДІТЕЙ

Історичний музей сьогодні – це простір живого спілкування дітей і дорослих з минулим.

Для найменших дітей це спілкування має бути динамічним, захопливим і емоційно яскравим,

позитивно забарвленим. Адже головна мета музейних програм для дітей 5-8 років – зацікавити

дітей і викликати в них бажання приходити сюди ще не раз.

Музей є осередком неформальної освіти. Якщо школи й садочки обмежені поурочними те-

матичними планами, то музейна програма дає змогу ширше глянути на тему. У садку і школі

діти на заняттях переважно сидять за партами, а в музеї вони рухаються на більшому чи мен-

шому просторі, бачать дивовижні експонати, граються і творять.

Пріоритетною на сьогодні в нашій країні є історична і народознавча освіта. Адже довгий

час люди були позбавлені знань про історію і культуру своєї країни, про свій рід, про видатних

постатей українського народу. Тепер комплексні творчі заняття в краєзнавчих та історичних

музеях дають змогу дорослим заповнити прогалини у пізнанні своєї країни і народу, а дітям –

з радістю дізнаватися цікавинки про рідну країну. Історичні та краєзнавчі музеї можуть ство-

рювати програми, завдяки яким діти пишатимуться, що вони належать до творчої, волелюб-

ної, успішної нації. Причому їм не наказуватимуть: “Любіть свій край, свій народ”, а просто

подаватимуть інформацію в такій цікавій формі, що діти самі зроблять відповідний висно-

вок.

У музеї діти можуть творити, досліджувати, рухатися, пізнавати епоху за допомогою всіх

органів чуттів. Загальновідомо, що навчатися можна не лише через слух і зір, а й через усі ор-

гани чуття. Людина навчається і через те, що вона відчуває на смак, відчуває нюхом, до чого

доторкається, через те, що вона робить, уявляє, переживає й відчуває інтуїтивно.

Відомо, що людина засвоює всього 10% того, що читає, 20% – того, що чує і 30% – того,

що бачить. І вже 50% – того, що бачить і чує одночасно, 70% – того, що проговорює, і аж 90% –

того, що проговорює і робить.

Отже, сучасні динамічні дитячі програми в музеї мають базуватися на цих принципах. Вони

мають бути насичені додатковими ілюстраціями, схемами й таблицями, картками й дидактич-

ними іграми, аудіо та відео, запахами й предметами, які можна відчути на дотик. Для малих

дітей відчуття на дотик надзвичайно важливе. Тому для дитячих програм у музеї має бути ви-

ділено кілька експонатів, до яких малеча може доторкатися. Це можуть бути не надто цінні

предмети з резервного фонду, копії, макети.

У сучасному музеї доречно використовувати найсучасніші освітні технології. На сьогодні

це, зокрема, активне та інтерактивне навчання.

Активне навчання – це коли екскурсовод взаємодіє з групою дітей. Діти тут – рівні учасники

й творці заняття, а успішне навчання базується на самопізнанні і розумінні почутого й побаче-

ного. Це розуміння досягається дидактичними іграми, творчими вправами, питаннями й крос-

вордами.
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Інтерактивне навчання – це коли не лише екскурсовод взаємодіє з дитиною, а й діти – між

собою. Дорослий лише модерує діяльність дітей. Діти працюють у малих групах і в парах,

вчаться працювати в команді. Самотужки шукають інформацію, формують власну думку.

Усі ці методи й технології успішно використовує Національний музей історії України у своїх

програмах для найменших відвідувачів. Для організації і проведення програми на 2,5 години в

нас активно працюють чотири людини. Це екскурсовод, методист і художник, і ще одна людина

допомагає малятам у разі потреби.

Упродовж 2016/17 н. р. у музеї розроблено й запроваджено вісім програм для дітей 5-8

років: “Як здобувають свободу”, “Хто і як боронив нашу землю”, “Від волокна до полотна”,

“Світло в наших домівках”, “Музика з давнини”, “Птахів викликаю із теплого краю”, “Від на-

скельного розпису до муралу”, “Підкорювачі простору”.

Окрім подання в цікавій формі історичної й народознавчої інформації, розробники дитячих

програм в НМІУ роблять наголос і на моральному й духовному аспектах. У кожній програмі

акцентується тема дружби, добрих справ, взаємодопомоги, збереження природи. Так, у програмі

“Світло в наших домівках” діти роблять і показують одноліткам діафільм за казкою “Маленька

свічка”, де свічечка вчиться світити для інших. У програмі “Як роблять тканину” діти граються,

уявляючи себе Мойрами – богинями долі свого роду, народу і всієї планети. Передаючи один

одному клубочок ниток, вони замислюються над тим, що насправді мають силу впливу, адже

від їхніх вчинків багато що залежить, вони багато чого можуть припинити шкідливого або за-

провадити корисного. Скажімо, можуть або кидати сміття в річку, або чистити водні джерела.

Головна мета програм для малечі, як уже мовилося вище, – це їхні позитивні емоції, заці-

кавлення музеєм і його експонатами, бажання приходити в музей і надалі. Тому для них по-

трібно багато активностей – ігор, міні-вистав, малювання, виготовлення чогось цікавого і про-

стого власноруч. Чим менші діти – тим більше їм потрібно забезпечувати активностей під час

програми в музеї. Активності – ніби рухливі перерви впродовж уроку-екскурсії.

• Власне, самі екскурсії для дітей у НМІУ активні. Зазвичай їх проводить блискучий пе-

дагог-екскурсовод Анна Овчаренко. Діти відповідають на її питання і самі запитують,

“перевтілюються”, уявляють себе в епосі, приміряють елементи вбрання епох, торкаються

певних визначених експонатів.

• Використання відео й аудіо. У багатьох програмах ми використовуємо підібране відео,

де предмет показано в дії. Таке відео демонструємо дітям з планшета.

• Театр: в ході активної екскурсії пропонуємо дітям рольові ігри, діти також самі ставлять

міні-виставу в театрі тіней, творять імпровізований оркестр ударних і шумових інстру-

ментів.

• Тематичні рухливі ігри. Для дитячих програм ми підбираємо ігри традиційні народні,

адаптуємо загальновідомі та створюємо нові – відповідно до теми і потреб програми.

Так, на програмі, присвяченій птахам, юні відвідувачі опановують традиційну народну

українську гру “У ворона”, де і спілкуються, і рухаються, і в ігровій формі повторюють

назви пташок, що живуть на теренах України. На програмі “Від волокна до полотна” ма-

леча грається у відому багатьом “павутинку”, творячи червоною ниткою візерунок на ім-

провізованому “ткацькому верстаті”, яким є самі діти. На програмі “Музика з давнини”

діти грають в гру “Ми – музиканти з Києва”. Серед новостворених варто назвати такі

ігри: “Свічкар і свічечки” на програмі “Світло в наших домівках”; “Свобода і залежність”

на програмі “Як здобувають свободу” (кожна дитина називає своє ім’я і показує рухами

те, що найбільше любить робити, потім дітей просять уявити, що вони скуті, руки і ноги

у них зв’язані. Потім кайдани падають, і вони знову можуть робити, те що люблять) тощо.

• Карткові дидактичні ігри – це добрий спосіб актуалізувати знання або закріпити отри-

ману інформацію. Так, “Підкорювачі простору” граються у гру “Вгадай вид транспорту”:

діти стають у коло, кожен отримує картку із зображенням якогось виду транспорту,

П’ята науково-практична конференція
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стародавнього чи сучасного, і має рухами показати його, а всі інші вгадують. На програмі

“Хто і як боронив нашу землю” діти грають у гру “Полководцю, збери воїнство”: об’єд-

нуються в 5 команд: скіфи, русичі, козаки, січові стрільці, українські повстанці. Кожна

має обрати собі лідера і вибрати з розкладених карток ті, що відповідають власному іс-

торичному періоду. Зібравши картки, команди представляють свої “колекції” для всіх. На

програмі “Музика з давнини” діти за допомогою карткових зображень класифікують му-

зичні інструменти на клавішні, щипкові, ударні, духові тощо.

• Малювання, ліплення, конструювання: у ході програм діти малюють “наскельні розписи”,

винаходять небувалі види транспорту, роблять вибійку, ліплять із солоного тіста, творять

“мозаїку” з різноманітних круп і насіння на солоному тісті та багато іншого.

Інтерактивні методи під час дитячих програм у НМІУ – це, передовсім, робота в малих гру-

пах, у парах, пошукові проекти й презентації досягнень.

Кожна програма, окрім активностей упродовж екскурсії, передбачає майстер-клас. Діти

виходять до батьків із власноруч виготовленим сувеніром, іграшкою. Причому такою, яку можна

використовувати в побуті чи прикрасити нею дім.

Під час програм у НМІУ дітям пропонують розмалювати дерев’яного коника, виготовити

магнітик-писанку, зсукати свічку з вощини, виліпити співочий глиняний свищик, виткати на

кроснах жовто-блакитний прапорець, який діти тут же чіпляють до рюкзачків, намалювати кар-

тину на склі “Козак Мамай” тощо.

Важливо, щоб майстер-клас був пов’язаний із темою програми і відповідав традиції укра-

їнського народного мистецтва, нагадував про події і діячів історії України. Адже це також метод

пізнання історії і народної культури. Майстер-клас може стати творчим вираженням отриманої

під час програми інформації, своєрідним творчим підсумком отриманих під час музейної про-

грами знань.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Мусієнко Оксана Володимирівна
старший науковий співробітник

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

ДИТЯЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “АБЕТКА МИСТЕЦТВА”: 

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків з 2009 р. стартувала

дитяча музейна освітня програма “Абетка мистецтва”, яка від свого початку апробовувалася на

дошкільнятах протягом трьох років. З 2012 р. заняття почали проводити для дітей молодшого

шкільного віку – 6-8 років.

Загальний опис.

Програма “Абетка мистецтва” являє собою послідовність з 8-ми тематичних занять: “При-

віт, музей!”, “Про що розповідає портрет?”, “Пейзаж”, “Секрети натюрморту”, “Графіка”, “Азій-

ська мандрівка з Геле”, “Скульптура”, “Музейний сюрприз”. Тематика занять охоплює всі ос-

новні розділи музею, включає найбільш цінні та цікаві для дітей твори колекції. Заняття групи

відбуваються два рази на місяць, в неділю, з вересня по грудень. Обсяг групи – до 12-ти осіб.

Заняття проводять два музейні фахівці: педагог (керівник заняття) та асистент педагога. Три-

валість заняття – близько 90 хвилин.

Цілі програми.

Головною метою програми є пробудження у дитини живого інтересу до мистецтва, при-

щеплення їй базових навичок розуміння твору, формування персонального відношення до

нього. Важливими цілями програми є розширення знань дитини про різні види мистецтва та

розвиток уміння спілкуватися на мистецькі теми: висловлювати своє враження від творів, об-

говорювати їх з іншими. Окремим цільовим компонентом програми є можливість ефективно

опрацювати свої враження від музею через творчу практику у музейній студії.

Основні методичні засади:

• Гнучкість. Змістовна структура заняття гнучко адаптується до рівня підготовки та особ-

ливостей сприйняття учасників даної групи.

• Діалог і креативність. Пріоритетною формою взаємодії ведучого і групи є діалог (полі-

лог). Керівник заняття приділяє особливу увагу думкам та запитанням учасників, вітає

творчі прояви дитини, стимулює та модерує спілкування дітей навколо теми заняття.

• Персоналізація. Керівник заняття тримає в фокусі індивідуальні особливості дітей, вра-

ховує їх під час ведення заняття, заохочує особисту залученість кожної дитини в процеси

заняття, підтримує з кожним персональний контакт.

• Цілісність перцепції. Кожне заняття передбачає пряме “підключення” зорового, слухового

й тактильного каналів сприйняття та опосередковану задіяність каналів нюху і смаку.

• Інформаційна помірність та рекреаційність. Спираючись на критичність змістовно-емо-

ційного резонансу для ефективного освоєння дитиною інформації, керівник занять тримає

баланс між освітнім та ігровим компоненами заняття.

• Зростання інтенсивності. Інформаційна насиченість поступово зростає від першого до

останнього заняття програми у міру опанування дитиною навчальної ситуації і розвитку

навичок концентрації та ефективного спілкування.
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Структура заняття.

Заняття середньою тривалістю 90 хвилин, як правило, складається з:

1. короткого вступу у студії (налаштування уваги на заняття, актуалізація попереднього ма-

теріалу, вступ до теми);

2. основної частини заняття, що проходить в експозиції музею, у безпосередньому контакті

з автентичними творами світового мистецтва;

3. творчої роботи у студії за основною темою заняття. Виняток становить заняття “Графіка”,

де студійні компоненти можуть бути збільшені у порівнянні з експозиційним.

Керівник програми – Ганна Рудик, заступник генерального директора з науково-методичної

роботи та музейних програм.

Керівники занять – Оксана Мусієнко, старший науковий співробітник; Ольга Гарькава, стар-

ший науковий співробітник.

Робоча група програми – Ганна Рудик, Оксана Мусієнко, Ольга Гарькава, Людмила Кравченко.

Основні принципи програми.

В основу керівних принципів музейної освітньої програми “Абетка мистецтва” закладено

стратегію візуального мислення.

Стратегія візуального мислення – методика, розроблена наприкінці ХХ ст. американським

когнітивним психологом з Гарварду Абігайль Хаузен та мистецтвознавцем Філліппом Єнавіном.

Ціль методу – розвиток у дітей естетичного сприйняття, навичок уважного спостереження, кри-

тичного мислення й ефективного мовлення через огляд та обговорення творів мистецтва. СВМ

спрямована на активне включення учасника до процесу і працює на розвиток його чи її креа-

тивності та впевненості у собі.

СВМ – це розумна і водночас дуже проста техніка, зручна для використання в різних си-

туаціях розгляду і обговорення мистецтв. СВМ широко використовується в арт-музеях і дуже

подобається самим ведучим.

СВМ передбачає 3 основні запитання з боку ведучого до учасників розмови:

1. Що тут відбувається? / Про що цей твір? (Опис, ідентифікація).

2. Що саме у творі навело вас на цю думку? / Які деталі зображення показують це, спону-

кають до такого висновку? (Пояснення думки через безпосередньо побачене, обґрунту-

вання, самоаналіз).

3. Що ще цікавого / важливого / дотичного ви бачите? (Подальше спостереження – розвиток

розмови).

Роль ведучого, основні принципи:

• Перед розмовою завжди надає “15 секунд” на розгляд твору у тиші.

• Повністю уникає оцінок відповідей на кшталт “правильно”/”неправильно”.

• Ціль методу – не отримання дітьми “вірної” інформації, а сама практика спостереження–

осмислення–висловлення–обговорення. Ціль СВМ – процес.

• Перефразовує кожну висловлену думку. Підсумовує та пов’язує між собою висловлені

думки. Підтримує відкритість розмови для інших думок.

• Перефразувати – повторити думку іншими словами, не змінюючи смислу. Це вимагає від

ведучого уважного прислухання і точного розуміння.

• Вказує на те у зображенні, про що говорить учень. Це сприяє розумінню учнями думок

один одного.

• Ефективно використовує мову тіла та міміку для заохочення й підтримки обговорення.

Методика СВМ у “чистому” вигляді взагалі не передбачає інформаційного “внеску” з боку

ведучого. Вся інформація, весь смисл твору здобувається учасниками з процесу власного спос-

тереження та мислення. Однак деякі музеї практикують інтегрований підхід, коли СВМ вико-

ристовується як перша фаза обговорення твору, а далі, у другій фазі, ведучий розповідає про

твір (про художника, обставини створення, сюжет чи модель, особливості стилю тощо).

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Така послідовність не порушить сенсу підходу в тому випадку, якщо:

• фази чітко розділені: 1) бесіда за методом СВМ; 2) розповідь. Вкидання інформації ве-

дучим під час обговорення учасниками виключається, він – тільки фасилітатор;

• ведучий тримається “на рівних” з учасниками і просто ділитися власними спостережен-

нями чи знаннями. Відчуження від групи в дусі “а тепер я сповіщу вам істину” суперечить

цілям СВМ та загалом людиноорієнтованому підходу в навчанні. Риторика, форма подачі

думки має тут принципове значення.

Особливість даної програми полягає в тому, що її учасники знайомляться з різними видами

сприйняття, дослідження музейного простору, в якому знаходяться, та предметів мистецтва,

що їх оточують. Для цього керівник програми й асистент пропонують різноманітні родзинки в

ігровій формі. Для кожного заняття, зокрема для першого заняття “Привіт, музей”, пропону-

ються “веселі картки”, де в дещо комічній формі подаються правила поведінки в музеї. Це до-

зволяє встановити правила гри, яких потрібно дотримуватися протягом подальших зустрічей.

Для знайомства на першому занятті використовуємо гру “Я і мій колір”. І це спрацьовує, бо

учасники програми (діти) починають усміхатися, коли в них питають про їхній улюблений колір

або кольори, один з хлопчиків групи сказав, що його улюблений колір “автоматовий”. Під час

гри також питаємо дітей, з чим саме у них асоціюється той чи інший колір. Одним із яскравих

моментів у даному занятті є мить, коли керівник групи питає в учасників, що б вони хотіли на-

малювати на своїй стелі вдома. У підсумку, для закріплення переглянутих залів західноєвро-

пейської колекції та азійської частини, використовуємо гру “Знайди, в якому залі”. На другому

занятті “Про що розповідає портрет?” ми фокусуємося на двох залах, де детально розглядаємо

портрети, великі-маленькі, граємо у гру “Проникнення в портрет”, під час якої кожний з учас-

ників групи може розказати про настрій портретованого, зокрема йдеться про твір Жана-Батиста

Реньйо “Портрет Василя Миколайовича Репніна у дитячому віці. 1754–1829. Франція. 1811.

Полотно, олія”. У цьому ж залі граємо в командну гру “Cклади портрет та історію до нього”.

На третьому занятті ми знайомимося з “Пейзажeм” та його різновидами. На прикладі картини

з пейзажем знайомимося з перспективою. Декламуємо вірш “Я художник-чернець… який колір

взяти, щоб намалювати…”, загадуємо різні сюжети та підбираємо для них кольори чи відтінки

кольорів. На занятті “Секрети натюрморту” складаємо власний натюрморт з виставленням

світла та замальовуємо його. Також родзинкою цього заняття є розмова про шоколад, тема якого

пов’язана з картиною Хуана де Сурбарана “Натюрморт з млинком для шоколаду”. Біля цієї кар-

тини ми розмовляємо про те, що шоколад був справжнім делікатесом, про інгредієнти, зокрема

спеції, які до нього додавалися, і даємо їх понюхати.

Таким чином, на даних заняттях ми застосовуємо різні техніки та ігрові форми для пояс-

нення різноманітних тем, пов’язаних з видами і жанрами мистецтва. Важлива складова заняття –

це емоційне складова. Зокрема, на творчій частині заняття кожна дитина відчуває себе щасли-

вою та радісною, оскільки ми щоразу повторюємо, що тут важливо не те, як ти передаєш тему

чи конкретне завдання, а те, що ти це робиш сам. Тому основне – не обмежувати і не стримувати

творчу фантазію учасників програми.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ КОНТЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРТАЛУ 

ПРОФІЛЬНОЇ МУЗЕЙНОЇ УСТАНОВИ

З усієї розмаїтості установ сучасної музейної мережі відповідно до функціонального при-

значення, характеру наявних фондів, цільової аудиторії, статусу, відомчої підпорядкованості

тощо особливим об’єктом уваги музейної педагогіки є профільні музеї, пов’язані зі становлен-

ням та розвитком певної галузі народного господарства, що, маючи як наукові, так і навчальні

цілі експериментальних лабораторій, тісно контактують з академічними науково-дослідними

інституціями й вищими навчальними закладами [1, 57]. Очевидно, що поверхневе ознайомлення

з виставковими матеріалами таких музеїв має свою специфіку, а глибше вивчення експозиції

потребує спеціальної підготовки.

З іншого боку, наявні тематичні колекції матеріальної культури, знарядь праці, технології

виробничих процесів ключових історичних епох можуть органічно використовуватися для все-

бічного осягнення предметної області в процесі навчання майбутніх фахівців [2]. Долучення

студентів до надбань культурної спадщини поєднується з уточненням набутих професійних

знань, що містить освітню й наукову складову, виховуючи пошану до обраного фаху, у якому

втілилася велич людського духу та творчий доробок багатьох поколінь майстрів. В уявленні ре-

ципієнта крім загального образу музею формується стійкий асоціативний ряд з конкретного іс-

торичного періоду та досліджуваної галузі людської діяльності, організацією робочого місця

та елементами побуту ремісників [3], посилюючи розуміння того, яким чином обрана область

діяльності здійснює позитивний вплив на суспільство. Інтеграція в освітній простір перетворює

музеї з середньовічних кунсткамер у сучасні культурно-просвітницькі наукові заклади та сприяє

інтенсифікації академічного процесу, стимулюючи науково-технічну творчість і піднімаючи рі-

вень студентських наукових проектів [2]. В межах музеєфікації репрезентативних фрагментів

застарілої, однак працездантої технології особливо привертає увагу майбутніх фахівців мож-

ливість випробувати діючий експонат, а також під наглядом експертів власноруч виготовити на

ньому оригінальний артефакт матеріальної культури та зберігати як пам’ятку про відвідання

закладу.

Таким чином, співпраця музейних установ з профільними академічними закладами зумов-

лює необхідність адаптації навчальних програм під існуючі фонди та відповідне пристосування

змісту екскурсії під освітній напрям студентської аудиторії, що має на меті застосування інтер-

активних засобів, за допомогою яких можна було би виконати аналіз рівня культури й техноло-

гій тогочасного суспільства за епохою матеріального джерела, дослідити принцип виготовлення

чи функціонування артефакту, розкрити значущість його в контексті загальнолюдської спад-

щини, збагнути історичні передумови становлення виробничих стадій та провести аналогії з

нинішніми досягненнями галузі, персоніфікуючи матеріали зібрань й аналізуючи, яким чином

відобразились ті чи інші події, знаряддя, особистості на долі цивілізації [3]. Такими інтерактивними

засобами, покликаними доповнити інформативність фондів, зазвичай є кінцеві термінали з роз-

ширеною оглядовою частиною, фотоілюстраціями, аудіо- та відео-супроводом, демонструванням
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базових проекцій чи просторової рухомої моделі експоната, визначаючи послідовність вивчення

наявних експонатів у межах адаптованого академічного курсу.

Однак, наведені заходи вимагають регулярної фізичної присутності студента в профільній

музейній установі, що неможливо забезпечити при реалізації навчального процесу в аудиторних

умовах. Підтримувати постійний контакт з фондами галузевих музеїв, зокрема з експонатами,

що знаходяться у сховищах, виїзних виставках чи на реставрації, допоможе веб-портал з віль-

ним чи авторизованим доступом та реалізацією динамічних зворотних зв’язків з освітнім про-

стором профільного навчального закладу при спільному формуванні інформаційного напов-

нення (рисунок), надаючи в такий спосіб дистанційні музейно-освітні послуги.

Сховище знань навчального закладу володіє потужним масивом наочних матеріалів, який

можуть складати мультимедійні фрагменти лекційних та семінарських занять, студентські на-

укові проекти у вигляді демонстрації робочих моделей, середовища мережевих віртуальних ла-

бораторій, оцифровані фонди наукових академічних бібліотек, що вписуються в тематику сайту.

Для компонентів такого масиву вказується однозначна відповідність з номенклатурними (ін-

вентарними) одиницями музейних зібрань, об’єднаних у групи (експозиції); подальший парсинг

за такими ідентифікаторами генерує профільований контент у вигляді адекватних зв’яìзок від-

повідно до запиту кінцевого користувача.

Крім традиційних розділів про призначення та історію музею, перелік експозицій, календар

подій, галерею, контактну інформацію тощо [4], на веб-сайті доцільно передбачити віртуальні

тури, ознайомчий доступ до згаданих мультимедійних проектів і трансляцій тематичних лекцій

та профільних конференцій, семінарів. Додаткову аудиторію відвідувачів можуть залучити те-

матичні блоги, форуми, чати і т. ін., надавані безпосередньо середовищем порталу, а також по-

силання на сайти закладів із профільною тематикою, зокрема сторінки у соцмережах, на тематичні

публікації відкритого доступу та електронні фонди АІС наукових бібліотек, систематизовані за

універсальною десятковою класифікацією чи переліком ключових слів. Гнучко й адекватно реа-

гувати на потреби реципієнта допоможе гостьова книга, анкетування та розділ зворотного

зв’язку з питаннями/відповідями, обговоренням, можливістю коментування, професійних кон-

сультацій і стратифікацією пошукових запитів, передбачення сервісних функ цій сурдоперекладу

й тифлосупроводу для відвідувачів з особливими потребами.

Так, музейний портал володітиме уніфікованою структурою, широким переліком локаліза-

цій та ексклюзивним контентом, що не має аналогів на інших ресурсах, орієнтований на різні

спеціальності профільної галузі й оптимізований під типові пошукові системи. Від оператив-

ності висвітлення актуальних достовірних новин (анонсів, громадських заходів, тематичних
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досліджень, тематичних інтерв’ю) та впорядкування архіву залежатиме позиція порталу в

результатах пошукової системи, кількість запитів на RSS-стрічку, цитованість контенту й по-

пулярність закладу в цілому.

Співпраця між музеєм та академічною установою в розробленні й впровадженні мульти-

медійних енциклопедій, віртуальних галерей, інтерактивних просвітницьких програм, інтелек-

туальних квестів як нестандартних рішень активізації пізнавальної діяльності привабить мо-

лодіжну цільову аудиторію, допомагаючи потенційним абітурієнтам прийняти рішення у виборі

фаху та навчального закладу [5]. Для бажаючих паралельно поліпшувати мовний рівень такі

альтернативні форми навчального процесу можна також реалізувати іноземними мовами.

Наведена модель контенту інформаційного веб-порталу поліпшить рівень самостійної та

індивідуальної роботи студентів над предметною областю професійно-орієнтованих дисциплін

при підготовці фахівців в умовах модернізації освіти та реалізації Болонського процесу і, зреш-

тою, покликана стати гнучким інструментом із застосування музейної педагогіки як галузі ді-

яльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного та полі -

художнього підходу через педагогічний процес засобами музейного середовища [1, 47].

Періодичність, регулярність та актуальність інформаційного наповнення, зосередженого не на

запам’ятовуванні суми знань, а на розвиткові бажання та вміння здобувати й розширювати ком-

петенції в межах обраної професії, оволодіваючи сутністю предметної області, а не фактоло-

гічним її боком, дозволить якісно конкурувати у справі збереження й популяризації пам’яток

національної спадщини, підвищуючи культурний та інтелектуальний рівень майбутніх фахівців

і перетворюючи музей на провідну соціальну інституцію у системі професійної освіти України.

Відтак, проектована музейна комунікаційна платформа, оптимальна для командної роботи,

обміну досвідом між навчальними закладами й музейними установами, демонстрування науко-

вих і технічних досягнень, творчої частини дипломних робіт тощо стане для студентів та інших

реципієнтів сайту кращою мотивацією для чергового фізичного відвідання музею. І тут, крім

безпосередньо експозиції знайомих фондів, музейна політика повинна зосередитися на тому,

щоб зробити візит до закладу насправді незабутнім, запропонувавши незвичні атракції: фото

чи безпосередній контакт з експонатом (або з копією: наприклад, факсиміле унікального ви-

дання), театралізоване спілкування з історичними персоналіями, всілякі фахові освітні про-

грами, семінари, дискусії, конференції, творчі зустрічі, презентації та майстер-класи – групові

або індивідуальні, постійні чи приурочені до пам’ятних подій і ключових календарних дат.

Примітки

1. Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних

закладів та шкіл: Навчально-методичний посібник. – Рівне: ФОП Зелент О. І., 2017. – 138 с.

2. Нерода Т. Методика інтеграції матеріалів музейних фондів в освітній процес // Матеріали XIV Всеукраїн-

ської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”, 8–10 жовтня 2015 р., м. Львів. – К.;Львів:

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 295-298.

3. Нерода Т. Аналіз фондів галузевих музеїв поліграфічно орієнтованої тематики // Вісник книжкової палати. –

2016. – № 7. – С. 20-23.

4. Ришковець Ю. Архітектура програмного комплексу побудови адаптивних Веб-галерей // Вісник Національ-

ного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – № 783. Інформаційні системи та мережі. – С. 179-186.

5. Шевцов І. Інформаційні системи концентрації музейного контенту як засоби популяризації музейної мережі

регіону // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Другої науково-практичної кон-

ференції (25–26 вересня 2014 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2014. –

C. 99-101.
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МІЖМУЗЕЙНИЙ ПРОЕКТ-КВЕСТ “ШКОЛА МУЗЕЙНОЇ МАГІЇ”

Розкажи – і я забуду.
Покажи – і я забуду.
Дай зробити – і я запам’ятаю.

Давня китайська приказка

Місія проекту:

• Відкрити велику музейну-освітню платформу за участі провідних музейних спеціалістів

по роботі з дитячою аудиторією.

• Надати можливість дітям отримати знання через музейний простір.

• Створити щорічний фестиваль “Музейної магії”.

Ціль проекту:

• Створити міжмузейний освітній майданчик для подачі дітям інформації під цікавим кутом

з незвичного джерела – музею.

• Розвинути у дітей здібність дивуватись та отримувати задоволення від навчання.

• Музеї мають продемонструвати дітям, що наука – це цікаво, а навчання може бути цікавим

і захопливим.

• Музеї мають допомогти дітям розкрити свою індивідуальність, навчити працювати в ко-

манді, а також дати віру у свої сили.

Основні принципи реалізації проекту:

• Доступність освітнього матеріалу і прикладний характер знань у рамках проекту.

• Активне освітнє середовище через взаємодію з групою з використанням ігрового під-

ходу.

• Відсутність домашніх завдань та надання можливості для повторення досвіду взаємодій

у родинному колі.

• Орієнтованість уроків на роботу з дітьми з живою демонстрацією унікальних предметів,

явищ, подій.

• Направленість уроків на прикладне застосування отриманих знань.

• Орієнтованість проекту на певний вік дітей та планування проекту під особливості даного

вікового діапазону.

Опорні пункти проекту:

• Програма проекту побудована за принципом відвідин окремих уроків з фіксацією в атес-

таційному листі та отриманням “диплома-атестата” юного/юної чарівниці/чарівника

І ступеня після завершення курсу.

• Діти, які запишуться на участь у проекті, отримають лист-запрошення до “ШКОЛИ

МАГІЇ ТА ЧАРОДІЙСТВА”, що стане дотиковим стимулом для відвідин проекту.

• Кожен музей має продемонструвати “магію дива”, виходячи з своєї тематики.

• Дітям буде запропоновано самим створити “магічні об’єкти” та зрозуміти незвичайну ме-

ханіку, природу таких речей.
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• Проект має заохотити дітей займатись наукою та відтворювати дива чи їх аналоги у шкіль-

ному і домашньому просторі.

• Музеї мають відтворити інтригуючу атмосферу втаємниченості, де лектори будуть від-

повідати антуражу і підсилювати враження від відвідин.

Школа Музейної Магії – проект-квест, що відбувся під час весняних канікул, з 22 по 25 бе-

резня 2016 р., за участі трьох музеїв – Державного музею іграшки, Педагогічного музею України

та Національного музею медицини України. Проект був зорієнтований на дітей молодшого

шкільного віку. Діти, які записались на проект, ставали учнями школи музейної магії, де відві-

дали три музейні “уроки”. Таким чином, діти перевтілювались на маленьких чарівників та піз-

навали нове через призму дива, здивування. На музейних “уроках” дітям показували, як зника-

ють написи, як писати по воску, як зробити мультфільм з шматка картону тощо. Крім

демонстрації, музейні “вчителі” перевтілювались в образи історичних постатей або чарівних

персонажів, пояснюючи історичне і наукове підґрунтя різних “див”. У кінці музейного “уроку”

маленькі чарівники створювали “чарівні об’єкти”, які потім забрали з собою. Після відвідин

трьох музеїв діти отримали диплом магістра магії І ступеня.

У порівнянні з сучасним світом, який оперує великим потоком і обсягом інформації, сприй-

няття музею для сучасної дитини має вигляд застиглої фотографії. Проект “Школа музейної

магії” апелює до дитячої допитливості та до ефекту “Вау!”. Напевно, в кожному музеї є окремі

об’єкти “артефакти” зі своєю загадкою, унікальною історією. Вони зафіксовані в непорушній

експозиції і почути про них можна лише на екскурсії. А більшість подібних предметів взагалі

сховані у фондах. Проект має на меті скоротити відстань між відвідувачем і цікавими музей-

ними предметами. Для цього є дуже простий метод, коли теоретична “наукова” інформація по-

єднується з прикладною частиною, де діти працюють руками, до того ж усе це дійство подається

у театралізованій “обгортці”. За китайською приказкою: “Розкажи – і я забуду, покажи – і я за-

буду, дай зробити – і я запам’ятаю”. Тут музеї виступають місцем альтернативної освіти, де

“магічні” речі пояснюються такими “нудними” науками, як історія, медицина, педагогіка, фі-

зика, хімія тощо. Дуже важливо, щоб діти могли відтворити вдома те, про що дізнаються на ма-

гічних “уроках”, аби здивувати батьків, друзів чи дідуся з бабусею. В ідеалі хотілося б, щоб у

дітей змінилося сприйняття музею, як місця, де багато старого і нудного, щоб діти з радістю

ходили до музеїв, бо там можна багато чого дізнатись і навчитись цікавому, щоб у них змінилось

ставлення до навчання, пробудити інтерес до дослідження і відкриття нового.

Проект “Школа музейної магії” спрямований на найбільш вдячну аудиторію – дітей 6-11

років. Саме для них кожна екскурсія до музею – це цікава пригода, знайомство з невідомим. Їх

ще не доводиться заганяти до музеїв, їм ще не відбили бажання творити, відкривати нові, не-

знані світи, вони ще не розучились дивуватись. Важливо, щоб музей підтримав це їхнє праг-

нення, не згасивши бажання радіти та пізнавати. Наразі проект маленький, але є надія, що, як

будь-яка дитина, він швидко виросте.

Найприємнішим для мене моментом було бачити, як діти дуже швидко навчались, а особ-

ливо їх величезне бажання створювати щось нове, власними руками. Я з подивом дивився, як

після першого успіху та випробування “магічного” предмета дітей вже було дуже важко зупи-

нити, щоб завершити музейний “урок”.
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ЕЛЕМЕНТИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Актуальність наукового дослідження проблеми використання елементів музейної педагогіки

у навчально-виховному процесі початкової школи не викликає ніяких сумнівів, адже обумов-

лена великим освітнім потенціалом феномену музею, який наділений багатими резервами піз-

навального, естетичного, розумового й креативного розвитку дітей.

Музей формує почуття причетності й поваги до минулого, викликає емоційно-оціночні суд-

ження й ціннісні ставлення. Це унікальний засіб навчання та виховання: цінні експонати дають

можливість безпосередньо доторкнутися до навчального змісту, а емоційні враження після по-

баченого сприяють виконанню освітніх та виховних завдань.

Сучасний музей – це унікальний простір, покликаний слугувати міжкультурній взаємодії,

інформаційному і ціннісному обміну. На сьогодні він вже не лише місце для збереження, обліку

і вивчення пам’яток культури, а й культурно-освітній центр з утілення у життя прогресивних

ідей освіти, виховання і навчання, тобто осередок приведення у дію такої перспективної педа-

гогічної галузі знань, як музейна педагогіка.

Вивченням питань музейної комунікації, взаємодії з різними категоріями музейної аудиторії,

шляхів співпраці музеїв і закладів освіти віддавна займаються музейні педагоги за кордоном

(О. Ванслова, Г. Гільмутдінова, А. Ліхтварк, Б. Столяров, С. Троянська, М. Юхневич й інші

вчені), а останнім часом і в Україні (Л. Вітенко, К. Гавловська, Л. Гайда, О. Караманов та інші

автори).

Проте питання різнобічного дослідження використання елементів музейної педагогіки у

процесі навчання й виховання дітей молодшого шкільного віку в нашій країні поки що знахо-

дяться на початковій стадії розробки. Злободенним залишається аспект цілеспрямованого за-

стосування педагогічного потенціалу конкретних музеїв рідного міста у навчально-виховному

процесі початкової школи.

Відтак, завданнями публікації визначено: схарактеризувати систему роботи на засадах му-

зейної педагогіки у процесі виховання і навчання молодших школярів (на прикладі конкретних

музеїв рідного міста).

Музейна педагогіка на сьогодні розглядається як міжпредметна наукова дисципліна та прак-

тична галузь діяльності, яка здійснює передачу культурного досвіду через педагогічний процес

в умовах музейного середовища [1, 46].

Як справедливо зазначає український дослідник О. Караманов, нині можемо спостерігати, що

“музейна педагогіка динамічно, хоча із значним відставанням, поширюється й розвивається в Ук-

раїні: активізується робота з різновіковою музейною аудиторією, розробляються нові міждисцип-

лінарні проекти, створюються цікаві музейно-педагогічні програми, до співпраці із музеями залу-

чаються як загальноосвітні середні школи, дитячі садки, так і вищі навчальні заклади” [2, 36].
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Аналіз публікацій із досвіду роботи музейних педагогів та учителів початкової школи, ін-

дивідуальні бесіди з ними, аналіз змісту шкільних і музейних веб-сайтів доводить, що на сьо-

годні все активніше використовується музейна педагогіка у навчанні і вихованні дітей молод-

шого шкільного віку. Прогресивні вчителі реалізують різні напрями музейно-педагогічної

діяльності.

Узагальнення отриманих результатів із вивчення практичного досвіду музейно-педагогічної

діяльності дозволило теоретично обґрунтувати систему роботи із використання елементів му-

зейної педагогіки у навчально-виховному процесі початкової школи, що представлено як цілісну

структуру, єдиний комплекс змістових напрямів відповідно до мети і завдань діяльності у по-

чатковій школі та інструментарію, що дозволяє реалізувати її як освітню технологію, націлену

на досягнення результатів початкової ланки освіти, визначених у Державному стандарті. Відтак,

для досягнення поставленої мети застосовують традиційні форми і методи навчання й вихо-

вання безпосередньо у середовищі самостійних і шкільних музеїв та поза ним. Це, зокрема: те-

матичні музейні екскурсії, музейні уроки, виховні заходи, конференції, семінари, майстер-класи,

факультативна та гурткова робота на базі музею, фрагментарне використання музейних пред-

метів як засобів унаочнення тощо, а також специфічні музейні форми і методи, для яких харак-

терна особлива інтерактивність, наприклад: “занурення” в історичну епоху, реконструкція, мо-

делювання, музейні ситуаційні ігри, музейні проекти, ведення шкільного сайту із музейної

педагогіки тощо.

Оцінка педагогічного потенціалу музеїв рідного міста – нагальна потреба часу, що стала

одним із найважливіших завдань нашого дослідження.

На нашу думку, унікальним є досвід музейної комунікації Полтавського літературно-мемо-

ріального музею В. Г. Короленка, музейні педагоги якого успішно реалізують цікаві й ультра-

сучасні авторські проекти для дітей молодшого шкільного віку. Гра-квест “Скарби короленків-

ської садиби”, екскурсія-мініатюра зі святковою розважальною програмою “Короленківська

ялинка”, пізнавальний проект “Короленківський чай” з елементами милування природою та

пригощанням цілющим напоєм за рецептом родини письменника, інтерактивна ігрова театра-

лізована екскурсія “Машина часу у садибі Короленка” й інші проекти стали виграшною аль-

тернативою традиційній екскурсії [3].

Особливе місце у системі використання елементів музейної педагогіки у навчально-вихов-

ному процесі сучасної початкової школи займає шкільне музейництво, тобто функціонування

шкільних музеїв та інших форм музейної комунікації, таких як музейні кімнати, кабінети, ку-

точки, виставки, стенди, майстерні-музеї, шкільні картинні галереї, міні-музеї тощо, які зайняли

своє визначене місце у навчанні та вихованні школярів і є середовищем і засобом активної пе-

дагогіки.

Нині профільна палітра шкільних музеїв доволі широка, у ній представлені музеї історії

школи, міста, села, археологічні, етнографічні, природознавчі, літературні, художні, техніко-

економічні музеї тощо. Так, наприклад, за інформацією, наданою Департаментом освіти і науки

Полтавської облдержадміністрації станом на 2016/17 н. р., при навчальних закладах Полтави і

Полтавської області діє 184 музеї, що надзвичайно різноманітні за змістом експозицій, на їх

базі проводиться змістовна пошукова робота, передусім краєзнавчого, національно-патріотич-

ного та культурно-естетичного спрямування.

Потрібно наголосити на важливості розуміння того, що музейна педагогіка – це сфера ді-

яльності не лише музейних працівників, а й учителів, адже їхня глибока педагогічна компетен-

тність та фахова підготовка дозволяє удосконалювати й урізноманітнювати музейно-педагогічні

програми, сприяти розробці довершених авторських музейних уроків, екскурсій й інших захо-

дів, що, безумовно, позитивно відобразиться на розвитку школярів.

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка майбутніх

учителів спеціально готують до здійснення музейно-педагогічної діяльності у школі. Ця робота
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проводиться на базі самостійних музеїв міста та численних університетських музеїв у ході на-

укової роботи (працюють спеціально створені студентські проблемні групи), а також вивчення

фахових педагогічних дисциплін (історії педагогіки, естетотерапії, теорії виховання, педагогічної

творчості тощо). Також розроблена вибіркова навчальна дисципліна “Музейна педагогіка” [4].

Як результат підготовки майбутніх учителів до музейно-педагогічної діяльності у початко-

вій школі, зокрема, студенткою Топчій Наталією розроблено і впроваджено у навчально-вихов-

ний процес експериментальні навчально-методичні матеріали (авторську казку і план-сценарій

інтегрованого бінарного уроку-екскурсії з елементами музейної педагогіки на прикладі діяль-

ності Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка). В результаті проведе-

ного дослідження сформульовано методичні рекомендації для вчителів початкової школи, а

саме: систематично і цілеспрямовано упроваджувати елементи музейної педагогіки у зміст на-

вчально-виховного процесу початкової школи; при доборі навчального матеріалу враховувати

пізнавальні особливості молодших школярів, специфіку навчальних предметів та спиратись на

пізнавальну активність учнів; інтегрувати зміст навчальних предметів на основі унікальних му-

зейних колекцій і співпрацювати з музейними педагогами в реалізації різних форм музейної

комунікації; формувати банк музейно-краєзнавчої інформації.

Отже, використання елементів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі почат-

кової школи правомірно розглядати як один із шляхів удосконалення цього процесу, чинник

підвищення його результативності та, зрештою, як інтерактивну педагогічну технологію.

Дослідження не вичерпало всіх аспектів розглянутої проблеми. У подальшому вивченню

підлягають: реалізація краєзнавчого компоненту початкової освіти музейними засобами, мож-

ливості музейної педагогіки у національно-патріотичному вихованні молодших школярів, ви-

користання музею як чинника емоційного розвитку дитини тощо.
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ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНУ ПЕДАГОГІКУ

Кожен регіон України багатий природними ресурсами, талановитими людьми та історичною

спадщиною. Пам’ятки історії і культури допомагають педагогу більш яскраво розкрити перед

учнями історичну спадщину, зрозуміти процес розвитку суспільства від найдавніших часів до

сьогодення. Музейні експонати є відбитком визначних подій історії України, героїчних подвигів

і трудових звершень українського народу. Музейні реліквії – своєрідні “голоси історії”, які яв-

ляють собою значний ілюстративний матеріал. Знаряддя праці, зброя, одяг, предмети побуту,

особисті речі видатних історичних діячів, документи, нагороди, фотографії, різноманітні дже-

рела допомагають учням відчути історичну епоху і справляють на них велике враження [1, 12].

Звичайно, відвідування музеїв традиційне для освітньої системи нашої країни. У квітні,

травні і жовтні дитяча спільнота заполоняє музейні установи. Причому ніхто не питає дітлахів:

“А чи потрібна їм просто екскурсія?” Музейні працівники звикли до того, що під кожну групу

екскурсантів треба пристосовуватись і враховувати їх особливості й вік. Але ж саме нестан-

дартні форми і методи оптимізують і підсилюють навчально-виховну роботу. Ось тут на допо-

могу варто призвати музейну педагогіку. Подібні програми можуть діяти не в пікові для музею

періоди, а протягом усього навчального року. Це дає можливість дітям більш детально і свідомо

вивчити музейну колекцію, ознайомитись із специфікою роботи музею, докладно дізнатись про

музейні професії тощо.

Гасло відомого американського філософа та педагога Дж. Дьюї – “освіта через діяльність”,

стало характерною ознакою теперішнього часу і залучає до активної спільної діяльності учас-

ників навчально-виховного процесу. Така співпраця можлива й у музейному просторі для лю-

дини, що пізнає світ, здобуває знання, шукає цікаву і потрібну інформацію, адже успішне ви-

рішення багатьох життєво важливих завдань у сфері охорони та збереження культурних надбань

залежить від рівня освіченості, комунікативності та компетентності громадян. Першим кроком

до цього, що закладається з дитинства, є розуміння історичного процесу, цінності різноманітних

культурно-історичних пам’яток, зосереджених у музеях. Вагома роль у цьому процесі належить

музейній педагогіці з її величезним арсеналом способів організації педагогічної взаємодії з від-

відувачами. Звернення до музейної педагогіки дає змогу проектувати, розробляти та втілювати

у життя музейні програми, які дозволяють реалізувати нові навчально-виховні стратегії [2,

35-37].

Освіта і музейна справа, перебуваючи під впливом постійних швидкісних змін у суспіль-

ному житті, й самі зазнають певних перетворень. І освітяни, і працівники музеїв мають відпо-

відати тим вимогам, які сучасне суспільство ставить перед системою навчання і виховання під-

ростаючого покоління [3]. Це потребує від педагогів глибокої обізнаності у сфері історичної

минувшини, високої загальної культури, володіння методикою музейної педагогіки та досвіду

роботи з дітьми.

Крім того, у розвитку історичної свідомості, історико-географічної компетенції та творчої

активності дітей велику роль відіграє предметне розвивальне середовище, що їх оточує. Тому
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в багатьох дошкільних закладах країни створюються так звані “міні-музеї”, а в школах – музеї,

музейні кімнати, “світлиці” тощо. Звичайно, в умовах школи або дошкільного закладу немож-

ливо створити експозицію, що відповідає вимогам музейної справи. Будь-яка експозиція по-

винна враховувати наступний логічний ланцюжок: сприйняття–розуміння–осмислення–закріп-

лення–застосування. Призначення міні-музеїв – залучити дітей до діяльності і спілкування,

впливати на їхню емоційну сферу.

Отже зазначимо, що усі музейно-педагогічні проекти і програми спрямовані на реалізацію

інтерактивної педагогічної взаємодії та діалогу з відвідувачами у музейному просторі. Вони

дозволяють “оживити” цей простір, наповнити його новим змістом та ідеями, забезпечити ко-

мунікацію між відвідувачами, створити нове середовище навчання, що є надзвичайно актуаль-

ним у контексті реформування системи освіти України [4, 38-41]. Фактично, наявність музейно-

педагогічних програм і проектів є своєрідною візиткою, елементом привабливості кожного

музею для відвідувачів, що забезпечує постійний і тривалий інтерес до нього.

Складна і суперечлива теперішня сучасність. У багатьох людей зростає національна свідо-

мість, інтерес та повага до національної культури, історії свого народу, мови, а дехто, навпаки,

виявляє зневагу до національного, нехтує цінностями та навмисно розмовляє не національною

мовою. В цей час дуже важливо не дати розростися цьому явищу, не дати йому вплинути на

наступне покоління. Музейний простір, музейні експонати мають унікальну здатність впливати

на інтелектуальні, вольові та емоційні сторони особистості водночас. Кожна виставка, кожна

експозиція є, власне, програмою передачі через експонати знань, навичок, суджень, оцінок, по-

чуттів. Саме музей дає змогу донести до людей надбання культури, сформувати у них стійку

потребу поповнювати свої знання про історію країни, видатних людей, свідомо ставитись до

історичних подій тощо.

У процесі споглядання та взаємодії з музейним предметом у свідомості людини відбува-

ються певні зміни, її природа визначає і виявляє з глибин підсвідомості приховані до певного

часу естетичні відчуття й поняття, що набувають для неї цілком нового значення та смислу.

Відповідно виникає ефект причетності до експоната, “занурення” до певної історичної епохи

й нове розуміння її значення, трансформація цього розуміння у дійсність. Такий ефект має най-

більшу значущість у ранньому віці, коли в дитини розвинута вразливість, а сприймання емо-

ційно забарвлене. Це сприятливий вік для формування почуття прекрасного, моральних норм

і виховання смаку, пробудження патріотичних почуттів та історичної свідомості. Музейні екс-

понати можуть слугувати для дитини об’єктом такого естетичного переживання, завдяки чому

вона стане емоційно багатою, здатною глибоко, сильно і тонко відчувати й переживати. Полю-

бивши і освоївши цінності музейного простору, надалі діти стануть вдячними відвідувачами

музейних залів, культурних заходів, а отже – інтелігентними, добре вихованими, освіченими

людьми.

Багато дослідників-фахівців з музейно-педагогічної діяльності відзначають успішний до-

свід Національного художнього музею, Національного музею українського народного декора-

тивного мистецтва, Національного музею імені Андрія Шептицького, Чернігівського історич-

ного музею імені В. Тарновського, Одеського муніципального музею особистих колекцій

ім. А. В. Блєщунова, Харківського літературного музею, Львівської Галереї мистецтв, Вінниць-

кого обласного художнього музею та ін. [5, 243-249] Науково-методичним центром з питань по-

дальшого розвитку музейної педагогіки в Україні за останні роки став Дніпровський історичний

музей імені Д. І. Яворницького [6].

Історична свідомість – поняття багатогранне. Це визрівання та самоусвідомлення суспіль-

ством своєї суті, що дає змогу людству осмислено відтворювати, реконструювати свій посту-

пальний рух у часі, це раціональний досвід, накопичений людством у процесі його соціально

свідомої природо-перетворювальної діяльності, найвища духовна й етична цінність людини.

Існування історичної свідомості можливе лише в спадкоємній пам’яті історії, за допомогою
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якої індивід отримує зміст і засіб жити і мислити. Образно кажучи, історична свідомість – це

духовний місток, перекинутий через прірву віків, який веде людину з минулого у майбутнє [7].

Значні потенційні можливості щодо розвитку історичної свідомості та патріотизму дітей

дошкільного віку мають спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, ек-

скурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць, читання художньої

літератури та слухання народної, класичної, сучасної музики, розглядання творів мистецтва, а

також бесіди на різні теми, самостійне складання дітьми розповідей-міркувань відповідної те-

матики з метою вироблення у них власних ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть

підґрунтям для подальшого формування переконань і світоглядної позиції особистості.

Унаочненню і кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяють розглядання картинок,

фотографій, перегляд відеофільмів, ілюстрування подій і явищ, причин і наслідків дій та вчинків

людей, моделей поведінки, варіантів розв’язання морально-етичних ситуацій засобами анімації

на інтерактивній дошці. Не менш ефективною формою освітньої роботи є проведення спільних

з батьками заходів (проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси).

На розвиток історичної свідомості дітлахів спрямована програма з музейної педагогіки

“Світ музею для дошкільнят”, що розроблена на базі Національного заповідника “Хортиця” і

апробована на вихованцях дошкільного навчального закладу № 55 “Калиновий цвіт” м. Запо-

ріжжя.

Програму укладено відповідно до вимог програми розвитку, навчання та виховання дитини

дошкільного віку “Дитина в дошкільні роки” та Базового компоненту дошкільної освіти [8].

Дана програма враховує вікові особливості дітей середнього і старшого дошкільного віку, міс-

тить регіональний компонент ознайомлення дітей з особливостями Запорізького краю та укла-

дена, виходячи з особливостей експозицій історико-культурного комплексу “Запорізька Січ” у

Національному заповіднику “Хортиця”.

Програма курсу має загальний обсяг 30 занять, тривалістю 25 хвилин, що містять теоре-

тичну частину, під час якої діти знайомляться зі специфікою роботи музею, музейними профе-

сіями, вивчають історію України, запорізького козацтва, міста Запоріжжя та острова Хортиця,

і практичну частину, на якій дітям пропонується різноманітна діяльність: малювання, ліплення,

склеювання, розфарбовування, робота з шаблонами, ігри та вправи – рухливі, дидактичні, кон-

структивні, сюжетно-рольові, а також театралізації та пісенна творчість. Використовуються вір-

туальні і просто екскурсії, роздивляння фотоальбомів, читання додаткової літератури, відвіду-

вання пам’ятних місць, збір експонатів для міні-музею. Програма містить рекомендації для

вихователів і батьків.

Ознайомлення з історією України дає можливість дітям відчути часовий історичний простір,

зрозуміти, що наша історія насичена різноманітними подіями й постатями. Діти із задоволенням

сприймають інформацію про давніх людей, специфіку їх життя у давнину, способи здобуття

вогню, полювання тощо. Пізнавальний інтерес і бажання пройти козацькі випробування викли-

кає вивчення історії запорізького козацтва. Естетичні враження у дітей залишає природна й іс-

торична спадщина острова Хортиця.

Для проведення занять підібрані й використовувалися фотографії історичних та природних

пам’яток острова Хортиця, карти острова Хортиця і Дніпровських порогів, міні-скульптури по-

ловецької доби, реконструйовані предмети побуту періоду козаччини, зброя, одяг, предмети

кінця ХІХ та ХХ ст. Створено каталог відеофільмів, мультфільмів, презентацій, літературних

творів.

Процес впровадження музейної педагогіки в роботу з дітьми відбувається в кожному регіоні

по-своєму, повільно чи більш активно, але скрізь ініціаторами є саме практики – педагоги або

музейні працівники. Не вистачає координаційного науково-методичного центру зі створення

та впровадження подібних музейних програм. Використання потенціалу музейної педагогіки

цікавить на сьогодні значну кількість науковців, педагогів, працівників музеїв та представників
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громадських об’єднань, що свідчить про актуальність проблеми і вимагає організаційного ви-

рішення на державному рівні [5].
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ОНТОЛОГІЧНИЙ РЕЄСТР АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЖИТТЯМ,

ТВОРЧІСТЮ ТА ВШАНУВАННЯМ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Сьогодні суспільно-політична і соціально-економічна ситуація в Україні вимагає створення

й поширення єдиної ідеологічної концепції, в основі якої – національна ідея збереження мови,

історії та культури, захист та примноження надбань народу, розвиток громадянської свідомості

та відповідальності. Одним із шляхів реалізації цієї концепції є запровадження патріотичного

виховання, формування креативної культури й мислення, розвиток творчих і дослідницьких

здібностей молоді – майбутнього нашої нації. Значення бібліотек, музеїв та архівів у цьому про-

цесі неможливо переоцінити, оскільки основними їх функціями є акумулювання, збереження,

популяризація національної та світової історико-культурної спадщини, а сьогодні вони пере-

творюються на інститут національної пам’яті, самоідентифікації громадян та ідентифікації Ук-

раїни у світовому співтоваристві загалом.

На жаль, сьогодні в нашій державі спостерігається тенденція до зменшення привабливості

бібліотек та архівів, що є наслідком як неспроможності якісно конкурувати зі сферою масових

розваг і задовольняти потреби вибагливого відвідувача через невідповідність сучасним вимогам

вивчення, збереження та популяризації об’єктів пам’яті, так і загального зниження культурного

й інтелектуального рівня нації. Актуальною для нашої країни залишається проблема доступ-

ності архівної інформації для географічно віддалених відвідувачів через політику заборони оп-

рилюднення в середовищі Інтернет (на офіційних сайтах, в соціальних мережах тощо), яка, на

відміну від закордонних колег, не усвідомлює, що діяльність архіву здійснюється для громад-

ськості та в її інтересах, адже метою є не “затягнути” людину до бібліотеки чи архіву, а зробити

так, щоб вона самостійно постійно поверталася туди у пошуках нових знань. Модернізація ар-

хівної справи в Україні та підвищення інтересу до знань можливі лише завдяки запровадженню

нових інформаційних технологій, спираючись на наукові дослідження й міжнародний досвід.

Метою діяльності архівів є не лише накопичення та зберігання знань, а й виховання почуття

патріотизму, свідомого ставлення до надбань науки і культури, розвивання мислення, аналітич-

них здібностей і певні практичні навички, стимулювання наукової активності підростаючого

покоління. В сучасних умовах бібліотеки та архіви перетворюються на відкриту соціальну сис-

тему співтворчості дітей, батьків, освітян та науковців.

Одним з напрямів роботи будь-якої бібліотеки чи архіву є формування інформаційного се-

редовища, яке всеосяжно відображатиме історико-культурну спадщину нашої держави, підтри-

муватиме науково-дослідницькі й освітні процеси та сприятиме вихованню особистості у дусі

патріотизму, поглибленню національної самосвідомості, гордості за наш народ, його славне

минуле, сучасне й майбутнє. Саме тому створення онтологічного реєстру архівних документів,

пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка, є прекрасним способом

ознайомити сучасну молодь з видатним Кобзарем – носієм української культури, який зробив

вагомий внесок у світову історико-культурну скарбницю.
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Онтологічний реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю і вшануванням

пам’яті Т. Г. Шевченка, має стати мережевим, трансдисциплінарним і загальнодоступним знан-

нєво-орієнтованим інформаційним ресурсом, який всеосяжно відобразив би віхи життя та

творчості великого Кобзаря, гармонійно інтегрувався та синхронізувався за змістом з іншими

інформаційно-освітніми ресурсами і мережевими цифровими активами на основі інтеропера-

бельних протоколів взаємодії задля формування цілісного образу Тараса Шевченка як людини,

громадянина, митця, письменника, філософа та політичного діяча.

Для цього необхідно вирішити низку складних науково-педагогічних і науково-технологіч-

них завдань, що включають створення методів та засад формування інформаційних систем у

веб-середовищі, фундаментальну основу яких складають концептуальні, теоретичні й техно-

логічні основи методології побудови інтерактивних баз знань, як прояв інтерактивної гіпер-

властивості трансдисциплінарності інформаційних ресурсів глобального середовища та мере-

жевих інформаційних систем; методи, моделі і високоефективні інформаційно-комунікаційні

технології типізації онтологічних моделей у процесі трансдисциплінарної інтеграції контекстів,

як основи формування інтерактивного мережевого середовища баз знань на основі семантичних

властивостей просторово-розподілених інформаційних ресурсів; моделі та засоби підтримки

синхронізованої комунікації за різною тематичною направленістю у вигляді відображення ста-

нів взаємодії онтологічних інформаційних систем у мережецентричному середовищі в процесах

інтегрованого інтерактивного використання великих обсягів неструктурованої та просторово-

розподіленої інформації.

Онтологічний реєстр архівних документів одночасно повинен бути інструментом пошуку,

перегляду та обробки різноманітних зібраних матеріалів на основі ряду інтелектуальних сер-

вісів, до яких, у першу чергу, слід віднести семантичний контент-аналіз інформаційних масивів,

формування таксономії документа, що вивчається та досліджується, формування тематичних

та міждисциплінарних тезаурусів для персоніфікованих електронних бібліотек, формування

темпоральних категорій тощо.

Онтологічний реєстр архівних документів має за мету сприяти формуванню різнобічного

уявлення про життя і творчість Т. Г. Шевченка у всіх категоріях користувачів та різнопланових

цільових аудиторій завдяки інтегрованому використанню і застосуванню інформаційних ресур-

сів з різних галузей знань під час вирішення суб’єктами освітньої та наукової діяльності на-

вчально-дослідницьких завдань, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень і

створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів.

Унікальність онтологічного реєстру полягатиме у застосуванні програмно-інформаційних

засобів роботи зі знаннями. Засобами відображення знань обрано комп’ютерні онтології, які

дозволяють виділяти основні поняття з певної області знань та встановлювати зв’язки між ними.

Онтологія дозволяє на загальноприйнятих і загальнодоступних принципах концептуально ви-

класти й відобразити міждисциплінарні зв’язки певних областей знань.

Завдяки використанню онтологічних описів життя і творчості Т. Г. Шевченка забезпечується

сприятливе для користувача контекстне сприйняття кожного поняття. Всі поняття логічно до-

повнюються семантично пов’язаною з ними інформацією, а відображення відповідного поняття

забезпечується у вигляді об’єкта тематичного шару на карті в ГІС-середовищі. Це дозволяє по-

бачити загальну картину, охоплюючи категорії часу і географічної прив’язки. По суті, онтоло-

гічний реєстр супроводжуватиметься інструментарієм, який можна трактувати як елементи

штучного інтелекту, тобто спеціально розроблене програмне забезпечення, яке може встанов-

лювати логічні зв’язки в неструктурованому полі різноформатної інформації, що надасть до-

сліднику можливість отримувати нові результати, базуючись на нових знаннях.

Онтологічний реєстр архівних документів також призначений для об’єднання існуючих та

створюваних цифрових ресурсів, пов’язаних із творчістю Т. Г. Шевченка, для забезпечення ін-

тегрованого доступу через уніфікований Web-інтерфейс на основі інформаційних джерел, які
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забезпечують збір, обробку, актуалізацію, розповсюдження і використання цифрових інформа-

ційних ресурсів. Тобто, онтологічний реєстр репрезентуватиме найбільш повний інформаційний

знаннєво-орієнтований мережевий ресурс, що міститиме оцифровані копії листів, документів,

альбомів, текстів творів тощо, призначений для творчої взаємодії молоді, освітян, науковців,

експертів, шевченкознавців з метою об’єднання наукового потенціалу, практичного досвіду і

знання.

Системологічна структура онтологічного реєстру архівних документів, пов’язаних з жит-

тям, творчістю і вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка, відповідатиме понятійній системі ком-

петентностей суб’єктів освіти, структурі та змісту освітніх процесів, а всі категорії й поняття,

що її складають та відображають різні дисциплінарні процеси у вигляді інформаційних ресурсів

і цифрових активів, використовуваних у процесах вивчення й дослідження життєдіяльності

Кобзаря, семантично та темпорально стануть синхронізованими.

Завдяки інтероперабельності й інтегративності знаннєво-орієнтованих інформаційних ре-

сурсів та систем, які створені за різними стандартами і форматами, але відібрані за рівнем якості

й корисності за змістом, в середовищі онтологічного реєстру архівних документів забезпечується

мережецентрична синхронізація взаємодії всіх категорій учасників процесу вивчення, дослід-

ження та створення знань, пов’язаних з життям, творчістю і вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка.

До того ж, на основі засобів Semantic web інтерфейс взаємодії з мережевими розподіленими ін-

формаційними ресурсами та інтерактивними системами знань адаптується під тематичний про-

філь діяльності кожного окремого суб’єкта освітньо-дослідницької діяльності.

В результаті дослідження очікується створення онтологічного реєстру архівних документів

від подібних ресурсів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка,

унікальність якого полягає у використанні механізмів й інструментів онтологічного управління

пізнавально-дослідницькою діяльністю відвідувачів для формування мережевої системи знань

про життєдіяльність Кобзаря. Створення реєстру архівних документів вперше основується на

використанні механізмів трансдисциплінарних онтологій, що забезпечить формування знан-

нєво-орієнтованої технологічної і методичної основи єдиного інформаційного простору, у се-

редовищі якого довільний інформаційний ресурс представлено як певну інтерактивну систему

знань.

Суттєвою науковою ознакою онтологічного реєстру архівних документів є розробка мето-

дологічних та науково-технологічних основ трансдисциплінарної освіти в Україні. Сьогодні це

сприяє процесам реформування в освіті, підвищенню якості всіх освітніх процесів та інтегро-

ваному викладанню основ наук у навчальних закладах, включаючи позашкільні. Слід також за-

уважити, що використання трансдисциплінарних онтологій забезпечить висвітлення такої галузі

знань, як шевченкознавство. Онтологічні засоби реєстру архівних документів забезпечують уп-

равління структурою цієї галузі знань, відображення множинності таксономічних особливостей

різних категорій життєдіяльності митця, аналітичне дослідження сучасного відношення до

творчої спадщини Т. Г. Шевченка.
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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЕКТУ “МУЗЕЙНА ПЛАНЕТА” 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Інформатизація сучасного суспільства характеризується глобальним зростанням інформа-

ційних потоків, що потребують удосконалення процесів відбору, формування, створення, оп-

рацювання, зберігання, передавання та використання інформації. З огляду на зниження інтересу

до відвідування музеїв як способу пізнавання світу, постає потреба в соціальних комунікаторах,

тобто активних розповсюджувачах соціально значущої інформації, яка б сприяла відродженню

ролі музеїв. Музей є важливим складником процесу соціальної комунікації. Сьогодні гостро

постає питання культури музейної педагогіки серед наших співвітчизників. Навколо цієї про-

блеми активно дискутують автори, науковці та всі, кому небайдужа вказана тема [1-7].

Нові виклики сучасного суспільства спонукають до розроблення та впровадження у на-

вчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних

технологій, формування єдиного науково-освітнього середовища. Трансформація освітньої па-

радигми індустріального суспільства у парадигму інформаційного суспільства знань зумовлена

швидкоплинністю процесів оновлення інформації та потребою пошуку шляхів самостійного

здобуття навичок і знань. Дані запровадження уможливлюють розвиток інформатичної культури

учнів, які є суб’єктами освітньої діяльності.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

сприяє значному підвищенню ефективності навчання, розвитку пізнавального інтересу учнів

до здійснення навчально-дослідницької діяльності та формуванню позитивної мотивації до на-

вчання. Крім того, мультимедійні засоби навчання сприяють розвитку критичного мислення й

рефлексії учнів, оскільки вони залучаються до моделювання об’єкта вивчення і можуть бачити

результати своїх дій та оцінювати їх.

На думку Т. Л. Шлепакової, модернізація музейної справи в Україні та підвищення інтересу

до музеїв стали можливими лише завдяки розширенню традиційних форм роботи із відвідува-

чами і запровадження нових інформаційних технологій, спираючись на наукові дослідження й

міжнародний досвід [2].

Оскільки основними просвітніми функціями музеїв є акумулювання, збереження, популя-

ризація національної і світової історико-культурної спадщини, то сьогодні вони перетворюються

на інститути національної пам’яті [3, 17-18]. Зниження зацікавленості до музеїв – сьогодні це

загальносвітова тенденція, внаслідок якої постає потреба пропаганди музейної педагогіки для

підвищення інтересу до відвідування музею якщо не безпосереднім перебуванням у ньому, то

хоча б віртуально. До того ж, в українському суспільстві роль музеїв недооцінюється, українці

зрідка відвідують музеї, а причиною цього є достатньо висока ціна на квитки. Зокрема, згідно

з даними УНІАН, більш як чверть жителів великих міст України (28,1%) останній раз відвіду-

вали музей один-два роки тому. Майже така сама кількість опитаних (26,4%) останній раз були
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у музеї три-п’ять років тому. Кожний п’ятий респондент (21,5%) сповістив, що відвідував музей

більш як п’ять років тому, кожний десятий (11,2%) – півроку тому, а 8,3% заявили, що ніколи

не відвідували музеї. Зали з історичними експонатами відвідують здебільшого науковці чи мис-

тецтвознавці.

Виникають деякі питання: як залучити людей, а особливо молодь, до відвідувань музеїв?

Як зробити відвідування музею типовим явищем культурно-освітнього дозвілля? Одним із

ефективних шляхів розв’язування поставленої проблеми є формування науково-освітнього, на-

вчально-дослідницького мережецентричного середовища “Музейна планета”.

“Музейна планета” є системною інтеграцією інформаційних рішень та інновацій, головна

мета якої – вивчення й дослідження культурно-історичної спадщини і забезпечення процесів

систематизації та агрегації інформаційних ресурсів при розв’язанні учнівською молоддю полі-

тематичних навчально-дослідницьких задач [8]. Застосування “Музейної планети” в педагогіці

сприяє систематизації набутих знань, формуванню інформатичної культури учня-дослідника

засобами культурно-історичної спадщини народу. Адже суспільно-політична, соціально-еконо-

мічна ситуація в Україні вимагає створення й поширення єдиної ідеологічної концепції, в основі

якої – національна ідея збереження мови, історії та культури, захист і примноження надбань

народу, розвиток громадянської свідомості й відповідальності. Одним із шляхів реалізації цієї

концепції є запровадження національно-патріотичного виховання, формування культури мис-

лення, розвиток творчих та дослідницьких здібностей учнівської молоді – майбутнього нашої

нації. Значення інструментарію “Музейної планети” у цьому процесі неможливо переоцінити.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють відвідувати музеї світу засо-

бами Інтернет, що надає людям можливості знайомитися з надбаннями світової цивілізації не

виходячи з дому. Віртуальний музей дозволяє створити зовсім інший образ музею, органічність

якого полягає у відповідності форм подання музейних ідей, тем, сюжетів, світосприйняття від-

відувача. Однією з характерних рис віртуального музейного середовища є забезпечення мож-

ливості для користувачів звертатися до структурованих інформаційних джерел у будь-який час

і в будь-якому місці [9].

Фундаментальними положеннями проекту “Музейна планета” є активізація пізнавальної

діяльності учнівської молоді в соціокультурному середовищі; сприяння розвитку творчих та

інтелектуальних здібностей учнів/студентів; виховання творчої особистості з креативним мис-

ленням й імунітетом до технологій маніпулювання свідомістю, конкурентоспроможної, успіш-

ної особистості у глобальному вимірі; розвиток дослідницької діяльності шляхом відкриття для

себе всесвітніх знань; впровадження Інтернет-технологій, що дають доступ до потрібної ін-

формації, включаючи всі персональні програми навчання.

З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів у мережецентричному се-

редовищі “Музейна планета” організовано науково-методичний супровід науково-освітньої, на-

вчально-дослідницької роботи через створення кабінету консультування для учнів, батьків і

вчителів з особистісно-орієнтованих науково-навчальних проектів у галузі музейної справи та

вивчення і дослідження культурної спадщини учнівською молоддю. Індивідуальна й колективна

діяльність усіх суб’єктів навчально-пізнавального процесу через кабінет консультування забез-

печується семантичною і темпоральною синхронізацією всіх категорій і понять, що відобра-

жають знання з історії та культури у вигляді інтегрованих інформаційних ресурсів й цифрових

активів, а також адаптивністю до діяльності кожного учасника навчально-дослідницького про-

цесу [10].

Таким чином, формувати культуру музейної педагогіки у сучасних умовах можна за допо-

могою твердження про те, що “Музейна планета” є своєрідним адаптером до змін характеру

музейної комунікації, візуальної у своїй основі, тому на перший план виходить поняття музейної

культури відвідувача, яке розуміється як ступінь його підготовленості до сприйняття та усві-

домлення цінності експонатів, розуміння специфічності музейної мови, вміння орієнтуватися
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в музейному середовищі тощо. Тому для пошуку нових способів привернення уваги і форму-

вання позитивного ставлення до культурних надбань наших пращурів як важливого складника

культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини особливого значення набу-

ває ознайомлення з різноплановим досвідом підтримки залучення до віртуального музею в су-

часних умовах у середовищі “Музейна планета”.
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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В ГРЕЦІЇ

Музеї як просто сховища для культурних артефактів давно зникли, отримавши ставлення

до себе як до активних інституцій, що мають пріоритетним завданням залучення різноманітного

діапазону громад. У сьогоднішньому мультикультурному ландшафті, який відображає та вод-

ночас пристосовується до різних культур, очевидним є зростання міжнародного визнання важ-

ливості етнічного різноманіття та постійного попиту на музеї щодо оновлення їхнього профілю

як соціальних та освітніх установ [3, 305-320]. Більш того, оскільки визначні національні ус-

танови – музеї, як правило, розглядаються як місця, що розповідають “правду”, тому, згідно

останньої, “істина” являє собою національно санкціоновані погляди на траєкторію нації [15,

363].

Визнання музеїв як інституцій, доступних для суспільства і спрямованих на його розвиток,

значно розширює їх обсяг та вплив на надзвичайно широку громадськість без будь-яких обме-

жень (на основі економіки, політики, релігії чи раси). Освітній аспект музеїв є основою їх іс-

нування, що полягає в поширенні знань та навичок, спрямованих на розвиток культурної освіти,

самореалізації та розумового розвитку відвідувачів й забезпечення їхнього особистісного роз-

витку [6, 32]. Музейна освіта відображає також повагу до всіх, сприяє рівності й справедливості,

вирішенню проблем культурного діалогу, соціальній інтеграції та реалізації нових моделей

культурної ідентичності [12, 2].

Сьогодні в Україні і близькому зарубіжжі відбувається процес становлення музейної педа-

гогіки. Однією з ознак “гуманітарної” реакції на зростаючу технократичність суспільства є сут-

тєве зростання числа музеїв у кінці XX ст. Понад 90% від їх загальної кількості, вважає дослід-

ник даної теми Б. Столяров у роботі “Музейна педагогіка, історія, теорія, практика”, виникли

у таких високорозвинених промислово-технічних країнах, як США, Англія, Австрія тощо [2,

29]. З огляду на вищеозначене, актуальність дослідження розвитку музейної педагогіки в Греції,

як колисці древньогрецької культурної цивілізації, очевидна і не викликає сумніву, що і стало

метою наукового пошуку.
За визначенням О. Медведєва та М. Юхневича, “музейна педагогіка – це наукова дисципліна

на перетині педагогіки, психології, музеєзнавства, мистецтва і краєзнавства. Предметом музей-

ної педагогіки є проблеми, пов’язані зі змістом, методами і формами педагогічного впливу

музею, з особливостями цього впливу на різні категорії населення, а також з визначенням музею

в системі закладів освіти” [1].

Навчальні теорії та різноманітні освітні моделі, які мають емпіричний, експериментальний

та евристичний характер, характеризують віртуальне середовище як освітнє, що фокусується

на таких підходах до викладання як конструктивізм, множинні розвідки (multiple intelligences),

практичне навчання, соціальне навчання і т. ін. [5, 46-52] Віртуальні музеї “усувають” будь-

який просторовий і тимчасовий контекст, і значення музейного досвіду використовується кіль-

кома засобами шляхом представлення або перегляду об’єктів, будівель, приміщень тощо [7, 6].
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Застосування новітніх технологій, особливо на основі досвіду, включаючи віртуальну реаль-

ність, наразі дає можливість широкій публіці відвідувати віртуальний музей з тим, щоб вивчати

експозиції, блукати серед експонатів, отримати безліч досвіду та знань [8, 147].

Освіта в рамках музеїв, яка теоретично та методологічно визначена як “музейна педагогіка”,

досягає “мобілізації знань [і] розвитку нових чутливостей та реалізації нових вражень”. Тріада

“освіта–навчання–знання” – це те, що визначає неперервний процес асиміляції нових знань та

інформації, дозволяє людям набувати необхідних навичок для їх психічного і фізичного задо-

волення. Тому музеям, які орієнтуються на громадян у суспільстві, довелося створити спеці-

альні умови для залучення якомога більшої кількості людей, щоб збільшити відвідуваність

музею й зробити музей місцем, що забезпечує, у свою чергу, власну інформацію про “продукт”,

таким чином розміщуючи відвідувача в центрі свого інтересу. Стратегія, прийнята новими му-

зеями, базувалася власне на таких цілях. Освітня політика також була в полі зацікавленості

Міжнародної Ради Музеїв, яка включила її в оновлене визначення поняття “музей” наступним

чином: “Музей є неприбутковою, постійною установою на службі Суспільству та його розвитку,

відкритою для громадськості, який набуває, зберігає, досліджує, спілкується та експонує, мате-

ріальну та нематеріальну спадщину людства та навколишнього середовища для цілей освіти, на-

вчання та дозвілля”. Однак освіта в першу чергу стосується молодших дітей і, отже, музеї пере-

творилися на величезний і “магічний” світ дитинства, створюючи належні умови для розши рення

громади і мотиви для їхніх візитів та нових форм для використання потенціалу шкіл [4].

Роль музеїв у сфері освіти стала особливо важливою на сучасному етапі. За словами Міцеля

(Mitsel, 2006), “відносини між школою та музеєм складаються з двох моделей: а) програм му-

зеїв, спрямованих на поширення естетичного досвіду та залучення молодих людей до елементів

культури; б) моделі, яка реалізована в музеях США, спрямованої на підтримку роботи в школі”.

Причинами відвідування студентами музеєв є те, що вони сприяють активному навчанню, за-

безпечують можливості для натхнення, задовольняють потреби шкільних курсів, сприяють роз-

витку навичок, ознайомлюють з культурною спадщиною та покращують соціальну поведінку

й співпрацю” [14, 38-48].

Американські і європейські музеї взяли на себе ініціативу освіти громадськості у галузі му-

зейної освіти, надаючи вже з кінця ХІХ ст. багато можливостей для навчання в приміщеннях

музею, коли була визнана “сила музеїв щодо виховання і навчання”, оскільки вони вважалися

вартівниками не тільки минулого, а й наукової істини. З іншого боку, освіта важлива для музеїв,

які бажають збагатити шкільну програму досвідом, що випливає з реальності, і це породжувало

зв’язок між музеєм та школою” [16, 39]. Зокрема, у грецьких музеях сьогодні реалізовано чи-

мало освітніх програм із використанням музейних колекцій, що представляють практичну на-

вчальну діяльність, яка сприяє знанню через оригінальні конструкції [13, 169-171]. Ця діяль-

ність суттєво відрізняється від класичного академічного підходу, що базується на описі

історичних подій за допомогою мовного коду. Вона сприяє відродженню минулого через уяву,

мотивовану під час огляду або тактильного контакту з музейними колекціями. Іншими словами,

це – комунікативна діяльність, в якій експонат несе повідомлення, а відвідувач музею (в даному

випадку учень) є одержувачем, котрий через спостереження розвиває діалектичні відносини з

ним [10, 127-130].

Але чи легко зробити так, щоб освітні програми стали прийнятими в якості альтернативного

підходу до академічного викладання історії освіти? Це не є легким завданням з багатьох причин,

які ми повинні визнати. Наприклад, дослідження сучасних навчальних процесів у музеях все

ще перебувають на стадії становлення. Крім того, відносини між музеями та освітою (будь-

якого рівня і, особливо, вищої освіти) не є прямими, а іноді й конкурентними. До того ж, багато

викладачів дотримуються думки, що музей – це область автоматичного навчання, дехто знає

спосіб її застосування у своєму викладанні, й лише деякі з них використовуються для вклю-

чення таких методів дослідження [11, 129-137].
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Нарешті, незалежно від перебігу відповідного процесу, його необхідно оцінити (провести

докладне обговорення, заповнити анкету тощо), щоб він мав сенс. Проте, що б ви не вибрали,

незаперечним є факт, що музеї університету для історії освіти уможливлюють інший підхід до

освітньої реальності минулого й можуть зробити рішучий внесок у диференціацію академічного

викладання предмету. У цьому контексті орієнтовним прикладом є два види діяльності, засно-

вані на педагогічній моделі активного навчання, розроблені в Музеї історії Афінського універ-

ситету [9, 300-306].

Цікавою та перспективною у цьому відношенні є Програма Меліна, яка викликала збурення

у сфері освіти та культури, активізувавши практично всі державні й приватні установи культури

в Греції. Музеї, університети, міністерства, археологічні служби та муніципалітети об’єднали зу-

силля з метою розробки та підготовки освітніх програм для використання в школах на користь

студентів. Стало зрозумілим, що відносини між школами та музеями корисні по-різному та мо-

жуть запропонувати унікальний досвід. “Це факт, що музеї забезпечують досвід, заснований на

контакті з дійсними трьохвимірними об’єктами, які спроможні викликати сильний інтерес сту-

дентів, оскільки вони стимулюють їхню природну цікавість та пошукову схильність, надаючи їм

можливість створювати код для спілкування”. Тому з самого початку грецькі музеї звернули увагу

на демонстрацію власних колекцій і пропаганду знань про мистецтво, а також вивчення образо -

творчих мистецтв. Основна мета більшості музеїв, зокрема археологічних, яких є значно більше

і які є одними з найбільш помітних, полягає у наближенні грецького мистецтва з міжчасової точки

зору. Деякі музеї впроваджували освітні програми на науковій основі та застосовували педагогічно

адекватні методи. Першим музеєм для впровадження освітніх програм був Музей Бенакі, який

також був одним із тих, хто співпрацював з Міністерством культури для реалізації Програми Ме-

ліна. 80-ті рp. ХХ ст. були ознаменовані освітніми заходами цього типу, які, проте, обмежувались

“в основному додатковими діями у вже облаштованому виставковому просторі” [16, 63].

У 1985 р. Афіни стали Європейською столицею культури, і це призвело до примітної куль-

турної діяльності, коли держава сприяла реалізації заходів, спрямованих на охорону та демон-

страцію культурної спадщини. Вищезгадана діяльність була попередницею Програми Меліна,

запущеної в середині 90-х рр. ХХ ст. Зокрема, Музей Бенакі запровадив освітні програми для

груп студентів, використовуючи для цього візуальний матеріал, так звані освітні комплекти, на-

дані зацікавленим сторонам (вчителям та студентам). У музеї створені спеціальні семінари для

дітей, де молоді студенти виготовляли предмети з культурними персонажами (наприклад,

маски), працюючи разом з митцями. “Традиційні грецькі головні убори” (головні убори з різних

регіонів Греції) та “Коробка іконописця”, яка пропонує для студентів керівництво з написання

ікони за допомогою інструментів іконописця, включених до комплекту, є одними з найпопу-

лярніших освітніх матеріалів. Як правило, освітні програми Музею Бенакі пов’язані зі змістами

його колекцій, ранжуючись від давньогрецького мистецтва та візантійського мистецтва до су-

часного та народного мистецтв [14, 196-201].

Цей музей організував також багато цікавих освітніх програм, зокрема для маленьких дітей.

Метою таких заходів є залучення дітей до музею, щоб вони могли жити захоплюючим досвідом,

розвивати свої навички та вивчати експонати. Деякі його освітні програми, які також реалізовані

в інших музеях, включають наступні: “Грецька Революція”, “Привіт, Піфагор!”, “Оливкове де-

рево та оливкова олія” тощо. В рамках першої програми діти працюють із застосуванням мето-

дів історика, збираючи інформацію про Грецьку Революцію та створюючи власну книгу з цього

питання, хоча їм пропонувалося написати есе про період Грецької Революції. Надані матеріали

були адаптовані до їхнього віку, а ідеї взяті з Музею Війни, де проходила освітня програма. У при -

міщенні Музею була організована друга програма “Привіт, Піфагор!”, яка дозволила дітям

експериментувати з фігурами, розуміти геометричні концепції та розвивати логічний матема-

тичний інтелект й ознайомитися з експонатами. Третя програма, “Оливкове дерево та оливкова

олія”, була організована на заводі виробника оливкової олії Elais. Її метою є залучення дітей до
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промислової зони, де виробляється найважливіший середземноморський продукт. Цей процес

дозволяє дітям розвивати власну здатність до спостереження та використовувати критичне мис-

лення. Матеріали, надані як вчителям, так і студентам, також були досить корисні. Спарта має

так звану Художню Галерею Кумантаріоса (the Koumantareios Art Gallery of Sparta), яка є філією

Національної Галереї, де представлені роботи сучасного грецького мистецтва. Вона реалізує

кілька цікавих освітніх програм, наприклад, “Загадкова посмішка Олени”, про героїню старо-

давньої Спарти. Дана програма дає дітям можливість познайомитись із пам’ятками старовини

(палац Менелауса) та іншими експонатами на виставці Археологічного музею міста.

Ця невелика мистецька галерея на півдні Пелопоннеса впровадила вражаючу кількість ос-

вітніх програм. Ще одна галерея сучасного грецького мистецтва в сільській Греції – Музей не-

оеллінського мистецтва ім. Аверофа в Мецово (the Averoff Museum of Neohellenic Art in Met-

sovo), у Північно-Західній Греції, розробила подібні заходи – програми, структуровані таким

чином, що митці мають можливість діалогу з дітьми, відповідаючи на їхні запитання, поясню-

ють аспекти своєї роботи (живопис і скульптура), граються з ними, намагаючись змінити ролі,

що представляє особливий інтерес. У музеї є спеціальна кімната для освітніх програм з візу-

альним матеріалом, адаптованим до віку молодших відвідувачів.

Нарешті, музеї в Салоніках (Археологічний музей, Музей візантійської культури, Держав-

ний музей сучасного мистецтва, Македонський музей сучасного мистецтва) також співпрацю-

вали з Програмою Меліна та реалізували кілька власних освітніх програм. Зокрема, Македон-

ський музей сучасного мистецтва з самого початку впроваджував освітні програми й

дотримувався основних принципів музейної освіти. У музеї є спеціалізований персонал та об-

ласті для реалізації власних програм. Програма “Чи ми мусимо грати в мистецтво?” мала ве-

ликий успіх і налічувала понад 12000 студентів. Візуальний матеріал, що розповсюджувався

серед молодих відвідувачів, містив інформацію про експонати та митців, а також надавав роз’яс-

нення щодо процесу, який закликав дітей грати й “обговорювати” роботи митців, заохочуючи

їх оцінювати всю програму. Особливий інтерес представляла анкета для студентів, які мали на-

дати свої відповіді, спостерігаючи певні роботи конкретних митців (у компанії з 9 митців). Іноді

Музей організовував спеціальні тренінги для вчителів, а також семінари й конференції з питань

музеєзнавства і музейної педагогіки [17].

У Патрському університеті, на Факультеті управління культурною спадщиною та новітніх

технологій (Department of Cultural Heritage Management and New Technologies) розроблено курс
“Музейна педагогіка” навколо освітніх функцій музею, значення його освітньої стратегії і спіл-

кування з диференційованою громадськістю. Він вивчає, як ця нова галузь знань була розроб-

лена, як вона пов’язана з більш широкими соціальними, культурними та освітніми змінами.

Курс аналізує теоретичні підходи до навчання в музеї, такі як теорії знань та навчання, модель

інтерактивного досвіду і цілісний підхід до музейного спілкування. В ньому досліджується ідея

музейного простору як педагогічного середовища та застосування теорії навчання до музейної

експозиції. Він акцентує увагу на важливості дослідження відвідувачів та оцінки діяльності

музею, вивчає освітній потенціал нових технологій. Особливий акцент робиться на питаннях

організації та розробки освітніх заходів у музеях, у зв’язку з різними групами відвідувачів,

включаючи освітні програми, адресовані шкільним групам. Ключовою частиною курсу є на-

писання статті (the writing of a papers) наприкінці терміну, спрямованої на застосування знань,

які студент придбав під час лекцій [18].

Отже, розвиток музейної освіти та педагогіки став визначальним фактором у плануванні

діяльності більшості музеїв Греції. Збільшення кількості музеїв, а також потреба молоді пізна-

вати і ознайомлюватись з історичним минулим, призвели до необхідних змін як у музеях, так і

у школах. Застосування освітніх програм для посилення освітнього впливу музеїв на різні ка-

тегорії населення вимагає також оновлення змісту, форм і методів педагогічної взаємодії музеїв

з цільовою аудиторією відвідувачів.

П’ята науково-практична конференція
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ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ У МОЛОДІЖНИХ ПРОЕКТАХ ЧОХМ

Перебудування відносин між музейними установами і суспільством розширює його місію:

музей не є пасивним відображенням культури, він є її творцем. Отже, музей розглядається як

багатофункціональний простір, центр культури, що формує творчу людину та задовольняє її

потребу в перетворенні світу.

До найбільш актуальних проблем музейної практики, які сьогодні вирішують наші науковці,

відноситься проблема реалізації глибоких просвітницьких програм для молоді, які у просторі

музею здобувають навички візуального мислення.

У музейній комунікації відбувається не лише засвоєння готових смислів (Д. Камерон), а й

конструювання нових (Е. Хуппер-Грінхілл), на основі власного досвіду. Музейний проект стає

місцем зіткнення індивідуального і колективного, а відтак – школою творення смислів, школою

“візуальної герменевтики”, де молода людина навчається досвіду як підключення до Традиції,

так і поліфонізму й голограмності сучасної моделі світосприйняття.

Назва “герменевтика” походить від давньогрецького hermeneuo – “роз’яснюю”, “витлума-

чую”. Етимологію цього слова пов’язують з ім’ям Гермеса, якого давньогрецька міфологія ма-

лювала посланцем олімпійських богів, котрий передавав їхні розпорядження людям. В

обов’язок Гермеса входило витлумачення і пояснення того тексту, який він передавав. У системі

давньоримської міфології роль Гермеса виконував Меркурій: він також був посередником між

богами і людьми. Герменевтика (теорія інтерпретації і розуміння тексту) сьогодні є сферою ду-

ховної діяльності, без якої мистецтвознавство та естетика не можуть осмислити свої завдання

в усій повноті. Відомою є традиція герменевтичного підходу до розуміння вербальних текстів.

Проте візуальний ряд сьогодні теж виступає як своєрідний текст.

Все частіше ми апелюємо до понять “візуальна мова” та “візуальне мислення”. Безліч візу-

альних текстів, як і безліч їхніх інтерпретацій, потребують нової форми їх розуміння, адже про-

сто систематизація й “упакування” візуальної інформації втрачає сенс. Сприйняття стає більш

динамічним і потребує розгортання культурної форми (Л. Іонін).

Новим етапом роботи з формування візуального мислення у студентському проекті Черка-

ського обласного художнього музею “Філософія художньої творчості як школа візуальної гер-

меневтики: творчі зустрічі, інтерв᾿ю, персональні виставки” (див. випуски “Музейного альма-

наху” ЧОХМ 4-5, 2014; 6-7, 2016) стало намагання розширити комунікаційний простір

художнього твору. Розуміння твору – це розуміння його мови.

Твір – висловлювання автора, яке ми маємо “дешифрувати”. Через цю настанову ми вихо-

димо на рівень переживань, результатом чого є розвиток чуттєвої культури людини. Попри усі

формально-змістовні зміни непорушною залишається класична схема, яка у різні історичні

зміни стилеутворення наповнюється новим змістом.

Етапи осягнення художнього змісту з точки зору глядача:
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1. Осягнення поверхневої структури твору. Е. Панофський наполягав на важливості цього

первинного рівня. Це звичайний опис того, що ми бачимо на картині. Проте знайомство з кла-

сикою виявляє проблеми вже на цьому рівні розуміння (наприклад, незнання міфічних сюжетів

та змісту біблійних оповідань утруднює безпосереднє сприйняття “фасаду” художнього твору),

“необхідно знати історичну еволюцію стилів, бути знайомим з подіями та явищами історії мис-

тецтва” [1, 17].

2. Здатність до ототожнення (ідентифікація, “вчування”, “вживання”). Ідентифікація є мо-

ментом художнього сприйняття як перенесення образів і ситуацій на власні життєві обставини.

Глядач набуває досвіду, що передається художником через систему образів. Допоміжною у про-

цесі художнього сприйняття є синестезія – взаємодія зору, слуху й інших почуттів у процесі

сприйняття мистецтва (музика О. Скрябіна, живопис М. Чюрльоніса, ідея музикального зору

Гейне тощо). Художньому сприйняттю також властива асоціативність, і вона є настільки творчою,

наскільки глибшим є процес ототожнення. Саме успішність цього етапу залежить від рівня роз-

витку метафоричного, аналогового мислення і, при цьому, є засобом розвитку такого мислення.

3. Осягнення авторського світу, ідеї (за Е. Панофським – іконологічний рівень – “синтезую-

чої інтуїції” [1, 18]), вихід на рівень співтворчості з ним. Тут важливим є розвиток контексту-

ального мислення, вміння розкривати кола контекстів: від елементів зображення до стильових

особливостей епохи. Розуміння стає, перш за все, результатом розширення поняття мови мис-

тецтва.

У Черкаському обласному художньому музеї відбуваються заходи, на які запрошують ху-

дожників, чиї роботи зацікавили студентську молодь і хто викликали інтерес як люди-автори.

За останній час вдалося поспілкуватися з Василем Цимбалом, Олександром Шепеньковим, Те-

тяною Сосуліною, Євгенією Васильченко.

Також студенти ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького виконують індивідуальні

завдання самостійного розв’язання іконографічної схеми однієї з картин із фондів музею (Фе-

діра Хохлова, Тамари Гордової, Оксани Павленко, Володимира Яковця, Глетте Еріха, Генріха

Гольпейна, Енріко Арціоні та ін.). У “Музейному альманасі” було опубліковано творчі есе до

картин “А мудрість томилась далеко на дні…” Івана Марчука, “День ненароджених птахів” Ми-

коли Бабака, “Кубик Рубіка” Миколи Дзвоника та ін.

Після стаціонарного вивчення теоретичних і практичних аспектів творчої діяльності сту-

денти отримують завдання ознайомитися з творчістю черкаського художника та взяти у нього

інтерв’ю. У 6-7 випуску “Музейного альманаху” [2] опубліковані студентські інтерв᾿ю з вираз-

ником духу революції Дмитром Бур᾿яном, знавцем таємниць несвідомого Ніною Котенко, де-

міургом фантастичного чорно-білого світу Євгенією Васильченко та майстром кольореї Мак-

симом Гладьком.

Це завдання вимагає високої інтелектуальної, психологічної культури та комунікативних

якостей. До професійних компетенцій студента відноситься не лише вміння почати і підтри-

мувати діалог, а й ставити запитання. Це вміння формується також під час творчих зустрічей з

художниками, знайомство зі стилем художнього мислення яких відбувається у безпосередній

формі спілкування з самим автором. Окрім знання творчості конкретного митця, постає необ-

хідність вивчення загальних положень естетичної теорії та творчого процесу, ролі у ньому сві-

домого й несвідомого.

Напрям “Музей-Університет” у Черкаському обласному художньому музеї реалізується

через діяльність міждисциплінарної соціогуманітарної лабораторії в ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Її діяльність спрямована на формування тих компетенцій студентів, які дозволяють їм викорис-

товувати отримане знання в новітньому історико-філософському дискурсі, мистецьких прак-

тиках, дискусійних проектах та актуальних аналітичних дослідженнях.

Мета співпраці з Черкаським обласним художнім музеєм прописана в розділі “Візуальна

культура та соціальні практики”:

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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• Розвинути міждисциплінарну основу вивчення сучасної візуальної культури.

• Створити умови для інтеграції сучасних арт-практик та наукових дисциплін, що дозво-

лить оволодіти навичками опису та аналізу візуальних образів, отримати інструментарій

для використання візуального матеріалу в інтердисциплінарних дослідженнях та для про-

ведення соціального експерименту.

• Забезпечити формування розширених можливостей естетичного сприймання й візуаль-

ного мислення.

• Дослідити засоби поглиблення історизму візуального мислення, відчуття зв᾿язку поко-

лінь, спадковості традицій у часі.

Проекти дають можливість адаптувати нові знання до динамічних змін сучасної культури,

працювати в індустрії творчості в умовах нової парадигми споживання і виробництва, створю-

ють проблемне поле для інтерпретації візуальних артефактів і концепцій візуального.

Програма побудована на взаємній детермінації матеріалів навчальних курсів “Естетосфера

візуальної культури”, “Філософія культури”, “Філософія психоаналізу”, “Естетична культура

особи та шляхи її формування”, “Етика”, “Естетика” та лабораторій з соціально-орієнтованих

практик “Мистецтво та естетичне сприймання”, “Черкащина: відома і невідома історія”, “Фі-

лософія художньої творчості як школа візуальної герменевтики: творчі зустрічі, інтерв᾿ю, пер-

сональні виставки”.

Студенти вже традиційно організовують соціально-орієнтовані проекти, зокрема ті, що про-

ходять у Черкаському обласному художньому музеї.

Мистецькі проекти – творча платформа для здобуття навичок соціальної комунікації та

культурного менеджменту. Вони викликані до життя потребою молоді в активній соціальній

позиції, розумінні соціальної реальності та можливостей впливу на неї.

На основі спільних проектів з Черкаським обласним художнім музеєм студентами було ор-

ганізовано і проведено соціально-орієнтовані молодіжні заходи “Картонна коробка-1” (2012),

“Грані часу” (2013), “Бабусина скриня” (2014), “Україна моїми очима” (2014), “Антилюдина”

або “Картонна коробка-2” (2015), “Я-традиція” (2016); “Залежність” або “Картонна коробка-3”

(2017); у просторі університету впроваджуються виставкові проекти “Жіноча суб᾿єктивність”

(Т. Сосуліна), “Філософія любові” (Є. Васильченко).

Участь у програмі дає можливість здобути навички для роботи як в практичній сфері куль-

тури (арт-куратор, керівник соціально-орієнтованого проекту, спеціаліст з проблем культурної

політики), так і в галузі вивчення теоретичних аспектів розвитку візуальної культури і семіо-

тичних форм її існування. Актуальності набуває дослідження національної пам᾿яті та культур-

ної ідентичності [3, 33], проблематика вивчення історичного минулого і його реінтерпретація

в просторі сучасного музею.

Примітки

1. Дажина В. Эрвин Панофский и его книга “Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада” // Панофский Э.

Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 632 с.

2. Музейний альманах. Наукові матеріали: статті, нариси, есе. Випуск 6-7 / Черкаський обласний художній

музей; Редкол.: О. Гладун, О. Пушонкова. – Черкаси: [видавець Чабаненко Ю. А], 2016. – 173 с.
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ДО ПИТАННЯ ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ФУНКЦІЇ МУЗЕЮ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сьогодні музейна педагогіка стала важливим інструментом залучення молодого покоління

не лише до скарбів культурної спадщини суспільства, народу, етносів, але й до професійної

спадщини та сучасних напрямів розвитку галузей. Це актуалізує потребу дослідження та аналізу

кращих досвідів роботи педагогічних колективів професійних навчальних закладів у контексті

застосування музейної педагогіки й дидактики у своїй роботі, а саме: профорієнтації, розвитку

професійної мотивації, творчості, історичної пам’яті, формування уявлення про перспективи

розвитку галузі.

Особливістю сучасних музеїв є зростання ролі освітньої функції, що актуалізує потребу пе-

рейти від споглядання до активної роботи з експонатом. Оскільки активність відвідувача в музеї

має бути доцільною і цілеспрямованою, постає питання про правильну організацію роботи від-

відувачів з експонатами в експозиції, тобто розвиток музейної дидактики. Відповідно до ди-

дактичних засад впровадження інтерактивних технологій у музейну роботу змінюються підходи

до вибору експонатів і представлення їх в експозиції. Це особливо помітно в музеях, які орієн-

товані на сучасну науку та інновації.

На шляху використання освітнього потенціалу музею часто виникали непередбачувані труд-

нощі. Наприклад, дирекція міського Промислового музею у Львові у звіті за 1911 р. повідом-

ляла: “Незважаючи на достатню рекламу наших лекцій, видачу керівництву Промислової

школи, Технологічного інституту і Ремісничої палати безкоштовних квитків для розподілу серед

учнів, робітників і майстрів, скористали з нашого доброго бажання тільки три особи. …Це, на

жаль, проявилося також у наших ремісничих сферах, а саме у невиокремленій потребі та ба-

жанні поглиблювати професійні знання, доповнюючи їх засобами, яких не можуть дати самі

лише школи і майстерні. Та й музейна читальня, яка перш за все призначена для ремісників,

забезпечена великою кількістю матеріалів для навчання і праці, відзначається великою відві-

дуваністю, що з кожним роком зростає, має серед відвідувачів все ще незначний відсоток пред-

ставників ремісничих професій” [5, 7].

Метою створення освітніх музеїв є використання першоджерел для навчання. Значна кіль-

кість навчальних закладів, у яких готували фахівців художнього профілю, формували колекції

зразків із метою їх використання в навчальному процесі. Ці колекції часто ставали основою

створення професійно орієнтованих освітніх музеїв при навчальних закладах. Найчастіше це

мало місце у вищих навчальних закладах.

Нині значно ускладнилися функції музеїв, що спричинено різноманітністю форм їх діяль-

ності. Головними особливостями роботи музеїв є: перша – робота з різноманітними пам’ятками,

що зближує їх з науково-дослідними установами, які працюють із першоджерелами; друга –

робота з величезною кількістю різнорідних джерел (колекції, пам’ятки матеріальної та духовної
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культури); третя – популяризація різними способами першоджерел. Специфічною особливістю

музею є те, що зібрані першоджерела є базою для навчання (освітня функція) та дослідження

(науково-дослідна функція).

Сьогодні в Україні залежно від профілю виділяють музеї таких типів: історичні, краєзнавчі,

художньо-мистецькі, меморіальні, літературні, природничо-наукові, галузеві [1].

Як зазначає Б. А. Столяров, педагогічний процес у музеї – це система організації взаємодії

музейного педагога з учнями, метою якої є формування в умовах музейного середовища творчо

розвиненої особистості [4, 106]. Музей у професійно-технічному навчальному закладі є місцем,

де відбувається взаємодія базової професійної та додаткової освіти за рахунок інтеграції мис-

тецтва, предметів професійного і гуманітарного циклів. У цьому контексті додаткова освіта має

спиратись на потреби майбутніх фахівців, дотримуватись наступності (горизонтальної та вер-

тикальної), скеровувати учнів на творчу продуктивну індивідуальну чи колективну діяльність.

Щоб реалізувати освітній потенціал музейного середовища в ПТНЗ, потрібно забезпечити

такі педагогічні умови: організаційно-методичні – узгодження освітньої мети музею і педаго-

гічного процесу в його середовищі; відповідність концепції функціонування музею в навчаль-

ному закладі віковому і професійному рівню розвитку учнів; мотиваційні – створення атмо -

сфери емоційного комфорту і позитивного сприйняття музейної експозиції, презентація

музейних предметів-оригіналів або їх моделей як зразків для творчої діяльності; стимулювання

проявів пізнавальної та творчої активності; залучення учнів до роботи з музейними експона-

тами; використання музею з метою професійної орієнтації для учнів загальноосвітніх шкіл, а

також для презентації здобутків навчального закладу у залученні учнів до професійно орієнто-

ваної творчості; змістові – введення у змістовий компонент навчального процесу ознайомлення

з музейними експонатами як знаками соціально-історичного, професійного і творчого змісту;

розробка педагогічно адаптованих текстів екскурсії та музейних занять; процесуальні – мож-

ливість вільного висловлювання думок, емоцій, відчуттів, відвертості у творчому самовира-

женні, створення ситуацій для професійно орієнтованої імпровізації, варіативність просторо-

вого розміщення експозиції [2, 25-26].

В історичній довідці про Державну школу деревного промислу в Яворові за 1938 р. у час-

тині “Приміщення школи” зазначено, що на другому поверсі є дві кімнати для навчання, з яких

одна оснащена усіма базовими моделями, необхідними для навчання рисунку і технології, а

друга, як світлиця, також має деякі зразки виробів, виготовлені учнями. У 1942–1944 рр. школа

орієнтувалась на відновлення промислу дерев’яних іграшок, який на Яворівщині мав певні тех-

нологічні та художні традиції. Тому вже від початку роботи на посаді директора Б. І. Стебель-

ський (у майбутньому став визначним митцем і політичним діячем в еміграції) приділив значну

увагу створенню шкільного музею, який міг би виконувати різні функції: пізнавальну, освітню,

творчу, соціальну. З цією метою він збирав для музею всі види народної продукції дитячих іг-

рашок, пропонував учням вивчати їхню конструкцію, колір та орнамент [3, 484]. Після припи-

нення діяльності школи у травні 1944 р. зникли й експонати музею.

У 50-х рp. активізувалась робота педагогічного колективу в контексті підвищення практич-

ної кваліфікації майстрів. З метою переймання досвіду, ознайомлення з новими методами ро-

боти та художньо-технологічними засадами роботи з деревом групи працівників відвідували

передові підприємства і музеї (Львова, Києва, Івано-Франківська). В результаті численних по-

їздок у колективі сформувалась думка про необхідність створення музею художньої і технічної

творчості при навчальному закладі, в якому можна було б не лише ознайомитись із кращими

зразками робіт, але й застосовувати їх для формування художнього і раціоналізаторського мис-

лення, пошуку різних новацій у професійній діяльності.

Знайомство з науковцями-музейниками, такими як А. Ф. Будзан, Ю. Г. Гошко, М. І. Моздир,

Г. Ф. Недашківська, Р. В. Чугай-Захарчук, дозволило розпочати системну роботу із збирання

виробів для майбутнього музею. Одним із шляхів поповнення цієї колекції художніх виробів
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були роботи, що експонувалися на виставках. У 1962 р. було відібрано 10 експонатів різьби по

дереву, виконаних учнями училища під керівництвом майстрів виробничого навчання, які де-

монструвалися у павільйоні “Профтехосвіта” на ВДНГ СРСР у Москві. На початку 1964/65 н. р.

було виготовлено спеціальний зошит із дерев’яними палітурками, в який почали записувати

відгуки про огляд музейної кімнати. Перший запис у цьому зошиті зроблений 18 жовтня 1964 р.

Аналіз наступних записів свідчить про те, що Яворівське профтехучилище як центр підготовки

фахівців з художньої обробки дерева мав музейну кімнату, яку досить регулярно відвідували

групи.

У 2010 р. музей ХПТУ № 14 отримав нову назву “Музей історії художніх ремесел Яворів-

щини”. На цей час музей мав 282 зареєстрованих експонати, систематизованих по таких розді-

лах:

1. Яворівська різьба.

2. Яворівський народний розпис.

3. Класична рельєфна різьба і скульптура.

4. Вироби з рогозоплетіння.

5. Вироби з металу.

Протягом 2010–2016 рр. музей поповнився новими матеріалами різного характеру: творами

декоративно-прикладного мистецтва, яворівськими іграшками, меблями, значною кількістю

матеріалів історико-меморіального характеру. Училище проводить активну виставкову діяль-

ність, в якій почесне місце займають експонати музею. Світові тенденції, пов’язані з музейною

і виставковою діяльністю, показали необхідність залучати до участі зацікавлені групи насе-

лення. Ці тенденції керівництво закладу враховує, і робота музею трансформується з урахуван-

ням актуальності, перспективності та масовості, а також простору, часу та дії.

Таким чином, робота музею в ХПТУ імені Й. П. Станька, побудована на принципах музейної

та професійної педагогіки, сприяє підвищенню професійної мотивації, музейної культури учнів,

розвитку художньо-естетичного смаку, творчого мислення, отриманню навичок візуального мис-

лення. А найважливішою особливістю взаємодії двох педагогік є те, що все більше учнів праг-

нуть перейти на вищий рівень творчості, коли її результати стають надбанням колективу.
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ШКІЛЬНІ ВІРТУАЛЬНІ МУЗЕЇ – 

ПЛАТФОРМА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ

Сьогодні суспільно-політична і соціально-економічна ситуація в Україні вимагає створення

й поширення єдиної ідеологічної концепції, в основі якої – національна ідея збереження мови,

історії та культури, захист і примноження надбань народу, розвиток громадянської свідомості

й відповідальності. Одним із шляхів реалізації цієї концепції є запровадження патріотичного

виховання, формування креативної культури та мислення, розвиток творчих і дослідницьких

здібностей учнівської молоді – майбутнього нашої нації. Значення музеїв у цьому процесі не-

можливо переоцінити. Оскільки основними функціями музеїв є акумулювання, збереження,

популяризація національної і світової історико-культурної спадщини, то сьогодні вони пере-

творюються на інститут національної пам’яті, самоідентифікації громадян та ідентифікації Ук-

раїни у світовому співтоваристві загалом [1-3].

На жаль, сьогодні в нашій державі спостерігається тенденція до зменшення привабливості

музеїв, що є наслідком як неспроможності музеїв якісно конкурувати зі сферою масових розваг

та задовольняти потреби вибагливого відвідувача через невідповідність сучасним вимогам ви-

вчення, збереження та популяризації колекцій експонатів, так і загального зниження культур-

ного й інтелектуального рівня нації. Актуальною для нашої країни залишається проблема до-

ступності музейної інформації для географічно віддалених відвідувачів через політику заборони

оприлюднення в середовищі Інтернет (на офіційних сайтах, в соціальних мережах, у вигляді

3D-турів віртуальними музеями тощо), яка, на відміну від закордонних колег, не усвідомлює,

що діяльність музею здійснюється для громадськості та в її інтересах, адже метою є не “затяг-

нути” людину до музею, а зробити так, щоб вона за власним бажанням постійно поверталася

туди у пошуках нових вражень і знань. Модернізація музейної справи в Україні та підвищення

інтересу до музеїв можливі лише завдяки розширенню традиційних форм роботи із відвідува-

чами і запровадженню нових інформаційних технологій, спираючись на наукові дослідження

й міжнародний досвід [3; 4].

В цьому аспекті питання музейної педагогіки є надзвичайно актуальними, оскільки прак-

тичне застосування новітніх методів і форм роботи у форматі “школа-музей” дає відчутні ре-

зультати в процесі формування знань та вмінь школярів під час їхнього патріотичного й есте-

тичного виховання. Музей і школа за метою своєї діяльності традиційно мають багато спільного:

вони прагнуть виховувати почуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань науки і культури;

розвивати мислення, творчі здібності та певні практичні навички, стимулювати творчу активність

підростаючого покоління. І музей, і школа зацікавлені в активних партнерських стосунках. Музеї

мають залучати нових відвідувачів, а класні керівники і вчителі-предметники повинні бути за-

цікавленими у використанні музейних розробок як на уроках, так і в позакласних заходах.

Музей – важливий фактор формування суспільної активності школярів, він дає можливість

багато бачити власними очима, і це робить його могутнім засобом переконання. Це живий організм,
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що розвивається та представляє у інформаційному просторі суспільства трансдисциплінарні

історико-культурні знання [5]. На наше глибоке переконання, музеї при навчальних закладах

можуть жити і працювати творчо, зберігати та збагачувати традиції і музейно-освітній простір

свого міста. Крім того, в сучасних умовах шкільні музеї перетворюються на відкриту соціальну

систему співтворчості дітей, педагогів, батьків. Особливостями сучасного етапу розвитку шкіль-

них музеїв стало їх перепрофілювання і розширення спектра діяльності.

Головний напрям роботи такого музею – виховання учнів у дусі патріотизму, сприяння по-

глибленню в них національної самосвідомості, гордості за наш народ, його славне минуле, су-

часне й майбутнє. Досягнення вище означеної мети потребує вирішення цілої низки складних

науково-педагогічних та науково-технологічних завдань. У першу чергу треба звернути увагу

на системологічність представлення музейних знань, які відображають широкий пласт істо-

рично-культурної спадщини [2-7]. Для цього найбільш доцільно використовувати сучасні знан-

нєво-орієнтовані ІТ-технології, які забезпечують структурно-системологічне представлення до-

вільного музейного простору, візуалізацію кожного музейного експоната, пов’язаність його

експонатів за тематичним й історичним змістом з експонатами інших музеїв тощо [6-8]. Таку

функціональність забезпечують віртуальні музеї, які створюються на основі онтологічного під-

ходу.

Віртуальний шкільний музей одночасно повинен бути інструментом пошуку, перегляду та

обробки різноманітних зібраних матеріалів на основі ряду інтелектуальних сервісів, до яких, у

першу чергу, слід віднести – семантичний контент-аналіз інформаційних масивів, формування

таксономії документів, що описують експонати, які вивчаються й досліджуються, формування

тематичних і міждисциплінарних тезаурусів для персоніфікованих електронних бібліотек, фор-

мування темпоральних категорій (Тіme Line), панорами 3D тощо [8; 9]. Мережеві сервіси вір-

туального шкільного музею повинні містити елементи соціальної мережі (мобільні програми),

призначені для збору різних матеріалів, які описують музейні експонати, що досліджуються.

Тоді інформаційне середовище віртуального шкільного музею буде сприяти формуванню різ-

ностороннього уявлення про історико-культурну спадщину в учнів й усіх інших категорій ко-

ристувачів та різнопланових цільових аудиторій. Таке онтологічне музейне середовище буде

забезпечувати інтегроване використання й застосування інформаційних ресурсів з різних га-

лузей знань під час вирішення учнями навчально-дослідницьких завдань, які мають значну

кількість міждисциплінарних відношень та створені на основі використання різних інформа-

ційних технологій і стандартів.

До складу знаннєво-орієнтованих програмно-інформаційних компонентів віртуального

шкільного музею включити:

• інформаційні, лінгвістичні й алгоритмічні моделі формалізації та представлення знань

щодо життя і творчої спадщини Т. Г. Шевченка;

• інструментальний комплекс підтримки процесів онтологічного опису різних етапів фор-

мування історико-культурної спадщини, що сприяє подальшому формуванню мережевих

систем знань, які відображають різні риси життя тих часів;

• програми опрацювання онтологічних даних, які підтримують процес семантичного кон-

тент-управління розподіленими інформаційними ресурсами віртуального шкільного

музею;

• процедури трансдисциплінарної інтеграції різноманітних інформаційних ресурсів з різ-

них галузей знань, які змістовно відображають різні сторони історико-культурної спад-

щини, мають значну кількість міждисциплінарних відношень, створені на основі вико-

ристання різних інформаційних технологій і стандартів та забезпечують вирішення

учнями навчально-дослідницьких завдань.

Це забезпечує систематизацію віртуальних навчально-дослідницьких середовищ та форму-

вання відповідних лабораторних площадок, у яких підтримуються процеси навчально-пізна-
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вальної і науково-дослідної роботи учнівської молоді під керівництвом викладачів, методистів

і науковців-музейників, істориків, культурологів тощо. Завдяки використанню онтологічних

описів музейних експонатів у середовищі віртуального шкільного музею забезпечується спри-

ятливе для користувача контекстне сприйняття кожного поняття. Всі поняття логічно допов-

нюються семантично пов’язаною з ними інформацією, а відображення відповідного поняття

забезпечується у вигляді об’єкта тематичного шару на карті в ГІС-середовищі. Це дозволяє по-

бачити загальну картину, охоплюючи категорії часу і географічної прив’язки. 

По суті, віртуальний шкільний музей є дослідницьким середовищем, у якому кожному учню

надаються інструменти штучного інтелекту, що допомагають учневі досліджувати та встанов-

лювати логічні зв’язки в неструктурованому полі різноформатної інформації історико-культур-

ного профілю, отримувати нові результати, базуючись на нових знаннях.
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Бродівський історико-краєзнавчий музей

ДІЯЛЬНІСТЬ БРОДІВСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

У СФЕРІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО СПАДКУ МІСТА БРОДИ ШЛЯХОМ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ

ПРОЕКТІ “CHOICE: КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА І СУЧАСНІСТЬ”

Броди – місто з багатою історією, цікавими пам’ятками, визначними історичними місцями,

відомими постатями; місто, яке знають у різних куточках світу. Броди мають великий історико-

культурний потенціал, який, на превеликий жаль, на сьогоднішній день практично не викорис-

товується. Крім того, чимало пам’яток міста потребують уваги громади та вжиття невідкладних

заходів щодо збереження. Для працівників Бродівського історико-краєзнавчого музею очевид-

ною є важливість збереження і примноження цього спадку, а також і те, що без відповідного іс-

торичного середовища давнього міста, яке в сучасних умовах у силу різних обставин втрачає

свою ідентичність і самобутність, діяльність музею не матиме певної ваги й відповідного сприй-

няття представниками громади, не приваблюватиме туристів і гостей міста.

З іншого боку, в музею не завжди є можливість і необхідний ресурс репрезентувати і пред-

ставляти свою діяльність, популяризувати культурний спадок, проводити активну просвіт-

ницьку роботу серед населення, застосовуючи інтерактивні методи і засоби роботи. У такому

випадку досить важливою є співпраця з громадськими організаціями та участь за їх допомогою

у різноманітних грантових програмах. Позитивним досвідом для Бродівського історико-крає -

знавчого музею стала тісна співпраця з громадською організацією “Край” під час виконання

проекту “Громада та полікультурна історична спадщина міста Броди: потенціал, взаємодія, пер-

спектива”, що реалізувався в рамках міжнародного проекту “CHOICE – Cultural Heritage: Op-

portunity for Improving Civic Engagement”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та

Асоціації агенцій місцевої демократії ALDA (Франція).

Основною метою проекту ГО “Край”, що реалізовувався в період з 1 квітня 2016 р. по 30 квіт -

ня 2017 р., була активізація громади Бродів у сфері збереження полікультурної історичної спад-

щини міста. Застосовуючи сучасні засоби візуалізації та культурно-просвітні заходи, ініціатори

проекту представили полікультурну спадщину міста Броди як всередині громади, так і зовні

(для туристів, науковців та ін.). Заходами проекту було охоплено різноманітні цільові групи –

це громадські активісти, вчителі, учні та студенти, працівники культури, краєзнавці, релігійні

діячі, представники влади, органів місцевого самоврядування та ін. Проект залучив активних

представників громади, фахівців для напрацювання пропозицій щодо розвитку міста у сфері

збереження і використання історико-культурної спадщини [7].

Важливим моментом у реалізації проекту стало те, що активну участь у ньому взяли пра-

цівники Бродівського історико-краєзнавчого музею, які мають чималий досвід культурно-

просвітньої роботи, а також володіють найбільшим обсягом знань про історичну спадщину

міста. До реалізації проекту активно долучилася Бродівська міська рада, яка підтримала іні-

ціативу ГО “Край”, прийняла відповідну програму та забезпечила співфінансування обов’яз-

кового 10% внеску. Представники виконавчого комітету міста, депутати брали участь у
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заходах проекту, а також в обговоренні й вирішенні окремих робочих та організаційних пи-

тань.

Інформаційну підтримку проекту надали місцеві засоби масової інформації. Журналісти

районної газети “Голос відродження” і “Броди вечірні” брали безпосередню участь у всіх захо-

дах та висвітлювали їх на сторінках часописів [1; 2; 4]. Крім того, в період дії проекту на сто-

рінках районних газет з’явилося більше історико-краєзнавчих матеріалів (що можна розглядати

як побічний вплив проекту). Телерадіокомпанія “Броди” висвітлювала події проекту в теле- і

радіоефірі. Завдяки ТРК “Броди” усі публічні лекторії, що проводились біля (чи на території)

визначних історичних об’єктів міста, записані на відео й доступні для перегляду в мережі Ін-

тернет (зокрема, на сайті проекту www.brodyhistory.org.ua).

Під час реалізації проекту було підготовлено “Дослідження полікультурної історичної спад-

щини міста Броди (потенціал, проблеми, перспективи)”, в якому подано повний перелік та опис

окремих пам’яток міста, відображено основні проблеми державних реєстрів історичної спад-

щини, позитивний і негативний досвід взаємодії громади з історичним середовищем, подано

окремі рекомендації та пропозиції. Матеріали дослідження використовувались для публікацій

у часопису “Брідські вісті” з метою ширшого ознайомлення громади із станом історичного

спадку, а також – для наповнення сайту проекту “Історична спадщина Бродів”. Примірники до-

слідження були передані для користування міській раді Бродів, міському та районному архі-

текторам, в бібліотеку і музей. З електронним варіантом дослідження можна ознайомитись на

сайті проекту.

Серед заходів, проведених ГО “Край” спільно з музеєм, були семінари-тренінги “Ревіталі-

зація історико-культурної спадщини: практичний досвід, участь громади, пошук ресурсів”, у

яких взяли участь Тарас Возняк – головний редактор і засновник часопису “Ї”, культуролог,

громадський діяч, член Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць, генеральний

директор Львівської галереї мистецтв ім. Б. Возницького; Олена Бірюліна – завідувач Музею

історії Луцького братства, провідний науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею;

Олег Рибчинський – кандидат архітектури, доцент кафедри реставрації архітектурної і мис-

тецької спадщини Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”

[11]. Експерти ознайомили присутніх з досвідом ревіталізації окремих об’єктів, місць та міст

України, Європи, поділилися формами співпраці з громадою, владою, бізнесом [2]. Загалом у

семінарах взяло участь 100 осіб. Семінари спонукали активних членів громади до обговорення

проблем брендингу і промоції міста Броди і Бродівського району загалом [4], що відобразилося

у засіданнях неформального клубу “Креативна провінція”.

Вдалим заходом була організація і проведення краєзнавчо-пошукової гри “Броди-квест”,

включеної до Програми відзначення Дня міста Броди (18 вересня 2016 р.). Організаторами було

розроблено відповідне Положення квесту, скоординовано роботу з відділом освіти Бродівської

РДА, дирекцією, вчителями, учнями шкіл міста, педагогічного коледжу та міською радою. У грі

взяло безпосередню участь 5 команд (по 6 осіб з 4 міських шкіл і педагогічного коледжу) та

10 волонтерів – членів міжшкільного учнівського парламенту [8]. Журі визначило окремі но-

мінації кожній з команд, яка отримала сувеніри з логотипами проекту, краєзнавчу літературу,

комплекти магнітів тощо. Відзначення учасників і волонтерів квесту відбувалося на головній

сцені під час святкування Дня міста [1].

У період вересня–жовтня 2016 р. в рамках проекту “CHOICE…” у місті Броди було прове-

дено 8 публічних лекторіїв біля і на території пам’яток міста. Лектором був старший науковий

співробітник музею Андрій Корчак. Метою такого виду роботи було привернення уваги до про-

блеми збереження цих об’єктів, інформування про їх важливість в історії міста [10]. На лекто-

ріях зареєструвалося 433 особи (серед них були постійні слухачі, а також багато людей-пере-

хожих, котрі долучалися до заходу, а згодом брали активну участь в обговоренні). Такий тип

заходів показав свою популярність серед жителів міста і на даний час є формою просвітницької
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діяльності, яку проводить Бродівський історико-краєзнавчий музей спільно з районною бібліо-

текою [9].

В рамках проекту було відновлено випуск часопису ГО “Край” – “Брiдські вісті”, в якому

висвітлювалася інформація про хід реалізації проекту, про історичні об’єкти міста, піднімалися

проблеми збереження історичної спадщини. Газета знайшла своїх дописувачів-волонтерів та

читачів. Значну частину історико-краєзнавчих матеріалів готували працівники музею.

В лютому 2017 р. було запущено сайт “Історична спадщина Бродів” (http://www.brodyhis-

tory.org.ua/), який є інформаційним ресурсом щодо полікультурної спадщини міста Броди. Тут

розміщено відомості про всі пам’ятки, занесені до державних реєстрів, про проект, ГО “Край”,

Бродівський історико-краєзнавчий музей та іншу корисну інформацію. Окремо представлена

фото- і відеогалерея, а також є розділ “Бібліотека”, де розміщені цифрові примірники окремих

краєзнавчих видань, путівників, буклетів, часописи “Брідські вісті”, схема історичних пам’яток

міста. Сайт інформує про заходи й події, які відбуваються в культурному житті міста.

Важливим заходом стало позначення історичних об’єктів Бродів – встановлено 24 вказів-

ники до окремих об’єктів (2 з них вказують напрямок до музею); 33 інформаційні таблиці з

qr-кодами на пам’ятках. Інформаційні знаки викликали чимале зацікавлення серед жителів

міста, а також обговорення на сторінках соціальних мереж. В історичному середмісті Бродів

встановлено інформаційні стенди про історію площі Ринок, міського парку, Бродівського замку,

про історію бродівських євреїв і Великої синагоги, а також карти історичних пам’яток міста.

Банер про історичне місто Броди з картою був розміщений і на автостанції Бродів. А перед вхо-

дом до музею – стенд з картою історичних пам’яток міста, інформація про послуги музею та

визначні місць Бродівського району, які можуть відвідати жителі і гості міста.

Ще одним важливим здобутком стала підготовка трьох короткометражних науково-попу-

лярних фільмів про історичну спадщину Бродів: “Бродівський замок”, “Броди”, “Броди. Місто

Йозефа Рота” (перших два фільми мають версії із сурдоперекладом). Основні матеріали до філь-

мів бралися з історичних напрацювань працівників музею. Фільми мають важливе значення

для популяризації історико-культурної спадщини Бродів та періодично демонструються під час

просвітніх заходів та виставок музею, в ефірі районного й обласного телебачення.

Не менш цікавим результатом проекту стало ілюстроване кольорове видання “Броди. Міська

абетка”. Це своєрідний довідник, у якому в алфавітному порядку зібрано інформацію про відомі

пам’ятки, визначних діячів, пояснено походження окремих історичних назв міста. Видання, що

вийшло накладом 2,5 тис. примірників, розраховане на широке коло читачів і популяризує істо-

рію нашого міста. Його авторами є працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею [4].

Реалізація проекту, його заходи були позитивно сприйняті громадою міста Броди, викликали

неабияке зацікавлення серед жителів різних вікових категорій (про це свідчать результати ан-

кетування учасників тренінгів та лекторіїв, відгуки на сторінках соціальних мереж). У ході про-

екту простежувалося підвищення інтересу до історії міста, краю, окремих пам’яток, зокрема в

дорослої аудиторії (збільшилась кількість запитів до музею на проведення екскурсій). Посту-

пово формується громадська думка щодо необхідності збереження історичної спадщини міста.

Прикладом є різке осудження мешканцями міста самовільного демонтажу старого балкону і

спорудження нової конструкції на центральній історичній вулиці міста Броди – Золотій (вере-

сень 2016 р.). Проблема, піднята на сторінках мережі Facebook, набула широкого розголосу і

мала значний суспільний резонанс, що змусило міську владу вплинути на власника, і незаконну

конструкцію було демонтовано, а згодом відновлено огорожу балкону [6].

Проект значно підвищив авторитет музею і його працівників серед громади міста та району,

привернув увагу громадськості до проблеми збереження історико-культурної спадщини міста,

у музею з’явилися нові партнери і волонтери, збільшилася кількість реклами музею (інформа-

ційні стенди, вказівники, сайт, науково-популярні фільми), здобуто досвід у реалізації міжна-

родних проектів через діяльність громадських організацій.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи
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Проект “CHOICE…” також дав можливість ознайомитися з досвідом Білорусі, Молдови та

Вірменії (представники яких також брали участь у цій міжнародній програмі) у сфері вивчення

та збереження культурної спадщини. Важливе значення для підвищення професійного рівня

мали міжнародні семінари, організовані в рамках проекту. Результати, досвід і напрацювання

проекту “Громада та полікультурна спадщина міста Броди: потенціал, взаємодія, перспектива”

планується використати для подальшої культурно-просвітньої діяльності музею, а також ви-

вчення, збереження й популяризації історико-культурної спадщини краю.
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Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ У ЗМІСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Обираючи форми організації полікультурної освіти, ми орієнтувалися на Закон України

“Про Вищу освіту” № 1556-VII від 01.07.2014 р. [1] Так, згідно зі ст. 50, освітній процес у вищих

навчальних закладах здійснюється за наступними формами: навчальні заняття, самостійна ро-

бота, практична підготовка, контрольні заходи. Означені форми було застосовано в процесі ви-

кладання розробленого нами спеціального курсу “Полікультурна освіта майбутнього викладача

вищого навчального закладу”.

Окрім цього, нами використано інтерактивні форми. Такий вибір зумовлений орієнтацією

на ефективні механізми впровадження компетентнісного підходу, який є однією з умов онов-

лення змісту вищої освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, ін-

теграції до світового освітнього простору. З метою забезпечення максимальної активності май-

бутнього викладача у процесі формування полікультурної компетентності доцільним, на наш

погляд, є використання інтерактивних форм навчання. Інтерактивні форми організації освіт-

нього процесу уможливлюють створення особливого навчального середовища, спрямованого

на підвищення активності майбутніх викладачів в оволодінні знаннями і вміннями, формуючи

тим самим високий рівень полікультурної компетентності.

Слово “інтерактив” у перекладі з англійської “interact” означає “взаємодіяти”. Інтерактив-

ність – це здатність взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з кимось (людиною)

або чимось (наприклад, комп’ютером). Відповідно, інтерактивне навчання розглядаємо як форму

організації пізнавальної діяльності, в якій всі учасники активно взаємодіють один з одним. При

цьому головна роль у процесі інтерактивного навчання належить студентам, а саме – їх взаємодії і

співпраці. Викладач виступає у ролі організатора процесу навчання, консультанта, фасилітатора.

Однією з ефективних інтерактивних форм організації навчального процесу є тренінг. Тре-

нінг (англ. Training від train – навчати, виховувати) – інтерактивна форма організації навчального

процесу, спрямована на розвиток знань, умінь і навичок, соціальних установок.

У залежності від мети, яка повинна бути досягнута в ході тренінгу, виокремлюють п’ять

груп тренінгів [2]:

1. Тренінги навичок, мета яких – сформувати конкретні навички для наступного їх вико-

ристання в професійній діяльності або особистому житті.

2. Трансформаційні тренінги (тренінги особистісного росту), мета яких – вирішення про-

блемної ситуації. Результатом такого тренінгу є внутрішні зміни (трансформація) особистості.

3. Психотерапевтичні тренінги, спрямовані на корекцію психічного стану.

4. Тренінги духовного розвитку, метою яких є формування нового світогляду, нової системи

цінностей.

5. Оздоровчо-розвиваючі тренінги, які можна віднести до тренінгів навичок, але вони мають

свою специфічну сферу застосування. Метою даних тренінгів є формування навичок щодо роз-

ширення можливостей власного тіла.
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За принципом набору учасників груп всі тренінги поділяються на закриті (корпоративні) і

відкриті.

Закриті (корпоративні) тренінги – проводяться зі співробітниками певної організації (групи

організацій) за замовленням її керівництва. Тобто співробітники даної організації зобов’язані

пройти тренінг з метою підвищення власної кваліфікації. Зазвичай це тренінги навичок.

Відкриті тренінги – це тренінги, в яких беруть участь абсолютно різні люди, зацікавлені в

отриманні відповідних навичок.

За ступенем жорсткості використовуваних методів впливу тренінги поділяються на:

• м’які, що виключають психотравми;

• середньої жорсткості (збалансовані) – передбачають використання більш провокативних

методів (наприклад, рольові ігри, під час яких необхідно приймати складні рішення, що

руйнують сталі переконання тощо);

• жорсткі – передбачають використання жорстких і провокативних методів впливу на пси-

хіку учасників. Дані методи і прийоми виводять людину зі звичного стану закритості і

контролю над ситуацією, а згодом, коли людина втрачає захисну оболонку, проводиться

робота, результатом якої є сильні внутрішні зміни.

Окрім зазначених вище, існують й інші класифікації тренінгів. Їх надзвичайно багато адже

на сьогодні немає єдиної класифікації.

Технологія проведення тренінгу передбачає 3 етапи:

Перший етап – дотренінгові діагностичні заходи, які передбачають:

• постановку мети і завдань тренінгу. Тобто, перед проведенням тренінгу необхідно з’ясу-

вати, для чого проводиться навчання, який результат очікується від навчання, які компе-

тенції необхідно сформувати і які завдання повинні бути вирішені після навчання;

• попереднє вивчення (діагностика) особистісних та професійних якостей учасників тренінгу;

• розробку адаптованої програми тренінгу і методичних матеріалів, з акцентом на пріори-

тетні для замовника питання (на основі даних діагностики).

Другий етап – власне тренінг за адаптованою відповідно до категорії учасників програмою

з практичним відпрацюванням навичок. Тривалість тренінгу може бути різною. Як правило,

вона становить не меньше чотирьох годин на день і може тривати до тижня і більше.

Наприкінці тренінгу учасникам дається завдання для контролю засвоєння та подальшого

відпрацювання навичок тренінгу.

Третій етап – посттренінгові заходи із закріплення знань і контролю результатів начання

передбачають:

• післятренінгове заняття з учасниками (2 години). На занятті здійснюється оцінка вико-

нання домашнього завдання і подальше закріплення знань і навичок тренінгу;

• контроль і оцінку результатів навчання (2 години). Для учасників тренінгу проводиться

іспит, який включає в себе теоретичне питання і практичне вирішення поставленого зав-

дання. Оцінка практичного вирішення поставленого завдання проводиться відповідно до

критеріїв ефективності діяльності даного фахівця;

• звіт та підведення підсумків навчання. На підставі роботи кожного учасника тренінгу і ви-

конання ним екзаменаційного завдання формується звіт. У звіті, відповідно до критеріїв

ефективності професійної діяльності, дається оцінка роботи учасників тренінгу (а також їх

сильні та слабкі сторони, перспективи зростання, рекомендовані способи мотивації тощо);

• індивідуальний зворотний зв’язок з учасниками тренінгу. За власним бажанням учасників

тренінгу тренер може надати результати діагностики та рекомендації щодо вдосконалення

тих чи інших навичок.

З метою розвитку однієї з професійно значущих для процесу полікультурної освіти скла-

дових полікультурної компетентності викладача – критичного мислення, нами було розроблено

“Тренінг з розвитку критичного мислення”.
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Тренінг розрахований на 7 годин: 1 година відводиться на дотренінгові діагностичні заходи;

3 години – на сам тренінг; 3 години – на посттренінгові заходи. Максимальна кількість учасни-

ків тренінгу з розвитку критичного мислення – 15 осіб.

Розроблена нами технологія проведення тренінгу передбачає 3 етапи: дотренінгові діагнос-

тичні заходи; тренінг з розвитку критичного мислення через читання та письмо; посттренінгові

заходи.

Перший етап (дотренінгові діагностичні заходи) передбачає діагностику рівня критичного

мислення. З метою визначення рівня критичного мислення учасникам тренінгу було запропо-

новано пройти тестування. Існують різні тести на визначення рівня критичного мислення. Нами

було обрано адаптований О. Л. Луценко тест критичного мислення Л. Старкі (Lauren Starkey)

[3]. Такий вибір був зумовлений тим, що даний тест є об’єктивним тестом здібностей, який

може застосовуватися як індивідуально, так і у групі.

Другий етап – власне тренінг за адаптованою відповідно до категорії учасників програмою

з практичним відпрацюванням навичок. Тренінг з розвитку критичного мислення через читання

та письмо складається зі вступної, основної та заключної частин.

Вступна частина передбачає підготовку учасників тренінгу до сприйняття нової інформації.

Основна – отримання та засвоєння нових знань.

Заключна – оцінку та аналіз отриманих знань і умінь, рефлексію.

Кожна частина розрахована на певний час виконання; передбачає наявність обладнання,

використання певних методів і форм роботи, рекомендації щодо проведення.

Третій етап – посттренінгові заходи із закріплення знань і контролю результатів навчання.

З метою контролю і оцінки результатів навчання учасникам пропонується письмово відповісти

на теоретичні запитання та виконати практичне завдання.

Діагностичні заходи та підведення підсумків передбачають тестування Л. Старкі на визна-

чення рівня критичного мислення.

За результатами двох тестувань аналізуються зміни у рівні критичного мислення кожного

учасника до та після тренінгу. Визначаються перспективи підвищення рівня, складається звіт

та підводяться підсумки навчання.
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ЗАЛУЧЕННЯ ДИТЯЧОЇ АУДИТОРІЇ ДО МУЗЕЮ: 

З ДОСВІДУ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА “ЧИГИРИН”

Останнім часом у музейному середовищі велика увага приділяється проблемі залучення

відвідувачів. Музей стає динамічним закладом, звільняючись від штампів статичності та заста-

рілості. “Новий підхід, коли в епіцентрі музейної діяльності вбачають не музейний предмет, а

людину (музейну аудиторію), яка прийшла до музею з метою спілкування з музейними експо-

натами” [1], використання різноманітних форм роботи дають можливість залучити до закладу

більшу кількість учнівської молоді.

“Світова практика музейної діяльності, подальший розвиток музейної педагогіки, необхід-

ність пошуку нових форм і видів роботи з дитячою аудиторією – майбутніми відвідувачами,

спонукає музей до створення інтерактивного музею із спеціальною експозицію для різних ві-

кових дитячих груп, з застосуванням ігрових, театралізованих заходів, гуртків-студій та

комп’ютерної техніки, де можна реалізовувати науково-освітні та культурно-просвітницькі про-

грами для школярів” [1].

Серед подібних заходів, що проводяться НІКЗ “Чигирин”, є різноманітні конкурси, вікто-

рини, квести, пізнавально-розважальні програми, робота “Творчої музейної майстерні”, музей-

них гуртків.

Однією із форм роботи із дитячою аудиторією є конкурси малюнків, художнього слова, чи-

тання віршів. Вони стимулюють дитячий інтерес до історико-культурної спадщини Чигирин-

щини, розвивають творчу активність. Традиція їх проведення була започаткована у 1996 р., в

рамках підготовки до чергової річниці від дня народження гетьмана Б. Хмельницького (конкурс

читців художнього слова та малюнків “Козацька слава не вмирає”). Традиційним став і конкурс

юних поетів “Тарасовими шляхами”. У 2002 р. відбувся конкурс малюнків “Моє місто: погляд

у майбутнє”, роботи переможців якого були представлені на виставці у музеї. 2014 р. в рамках

проекту “Чигиринський край очима дітей” пройшов конкурс дитячої творчості (малюнки, де-

коративне прикладне-мистецтво, художнє слово), результати якого були представлені на під-

сумковій виставці. 2017 р. в резиденції Б. Хмельницького відбулося відкриття виставки робіт

учасників конкурсу дитячої творчості “Зимова казка дитячими руками” (присвяченого ново-

річно-різдвяним святам та традиціям українців) [2].

Увагу підростаючого покоління до закладу привертають і організовані заповідником фото-

конкурси. У 2015 р. відбулися конкурси “Найкраще селфі в музеї Богдана Хмельницького” та

“Найкраще фото в вишиванці” (до дня вишиванки) [2].

Маленькі любителі історії жваво відгукуються і на такі заходи, як історичні вікторини, при-

свячені історії рідного краю. Перша вікторина була проведена заповідником ще у 1996 р. (“Чи

знаєте ви історію Чигиринщини?”) [2].

~ 105 ~



Розвиткові творчих здібностей маленьких чигиринців сприяє робота учнівських гуртків.

У різний час на базі заповідника діяли етнографічний гурток, “Студія традиційної народної ви-

шивки”, гурток “Творчість”, гурток екскурсоводів “Орлята”. Нині на базі сектору відродження

народних промислів діє гурток народної творчості “Відродження” [2].

Заповідник має давню традицію проведення майстер-класів з народного мистецтва, запо-

чатковану учасниками Всеукраїнських симпозіумів “Чигирин” та “Суботів”. З 2014 р. на базі

музею Б. Хмельницького розпочала свою роботу “Творча музейна майстерня”, де під час майс-

тер-класів діти знайомляться із різними видами традиційного та сучасного декоративно-при-

кладного мистецтва. В якості майстрів виступають співробітники заповідника і запрошені

митці – члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України [2].

Останніми роками особливої популярності серед відвідувачів набули квести, що прово-

дяться як у музеях заповідника, так і на відкритих територіях. Серед них: “Чигирин – гетьман-

ська столиця”, “В пошуках гетьманського скарбу”, “Таємниці Золотої гори”, “Загадки старого

Суботова” (відкритими територіями заповідника), “Читаємо – шукаємо – пізнаємо” (по експо-

зиціях музею Б. Хмельницького та Чигиринського археологічного музею), “Брама часу” (по

експозиції Медведівського краєзнавчого музею) [2].

Великою популярністю у відвідувачів користуються музейні гостини, під час яких у теат-

ралізованій формі діти дізнаються про історію, звичаї і традиції рідного краю, безпосередньо

“знайомляться” з історичними постатями (“Загадкова Скіфія”, “Андріївські вечорниці”, “Чи

знайшла своє щастя в Чигирині молдавська князівна”, “З історії Чигиринського драматичного

театру” тощо) [2].

“Однією з важливих особливостей проведення творчих подій в рамках музею має бути на-

дання відвідувачу можливості взяти участь в події, дати змогу вивільнити творчу енергію, адже

сучасний соціум поступово відходить від позиції “пасивного просвітництва” і бажає долучитися

до процесу. Тому навіть навчальні заходи в рамках музеїв можуть мати характер “ігор”, колек-

тивних тренінгів, квестів та рольової участі” [3, 27].

Припали до душі маленьким відвідувачам і пізнавально-розважальні програми, підготовлені

співробітниками закладу: “Традиційні українські ігри та забави”, святкування Дня Святого Ми-

колая, “Розваги, ігри, забавлянки старого Суботова” (традиційні ігри XIX–XX ст., записані

М. Грушевським), “Новорічно-різдвяні розваги по-козацьки”, “Дивосвіт писанок”, “Малечі про

музейні речі”, “Бабусина скриня” [2].

Різноманітні творчі завдання, ігри та пізнавальні оповідки були узагальнені в музейних ви-

даннях для дитячої аудиторії: “Читаємо-шукаємо-пізнаємо”, “Оповідки козака Тараса Чиг-

ринця”, книга-розмальовка “Речі з музею” (в рамках проекту “ProMuseum” “Створення та про-

моція музейного продукту: практичний досвід та навики тренера”) [4, 298-300]. Ці видання

отримали заохочувальну нагороду IV Всеукраїнського музейного фестивалю на тему “Музей і

діти – дитячі програми / центри / музеї”, а також були представлені на “Музейному просторі”

“Книжкового Арсеналу” (2017 р.) [2].

Ігрова форма – одна з найефективніших у роботі з дитячою аудиторією. Саме тому співро-

бітників закладу приділяють значну увагу розробці музейних ігор. Серед ігрового музейного

продукту: мега гра-ходилка “В пошуках гетьманського скарбу”, настільна гра “Мандруємо Чи-

гиринщиною”, гра-кубики “Дивокрай” (із зображеннями пам’яток заповідника та предметів

музейної колекції), лабіринт “Чигиринська фортеця”, гра-меморі “Сформуй музейну колекцію”

[2]. Наразі співробітниками ведеться підготовка гри “Історичні портрети” (створеної спільно з

учнями Чигиринського НВК № 2), презентація якої запланована на грудень 2017 р.

Протягом останніх років заклад став одним із центрів культурного життя Чигиринщини –

на його базі проводяться концерти камерних колективів, театральні вистави, що приваблюють

учнівську та студентську молодь міста. Наприкінці 2016 р. в будинку гетьмана історико-архі-

тектурного комплексу “Резиденція Б. Хмельницького” Майстернею українського театру ГЕРЦЬ
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було представлено виставу “Берестечко” за історичним романом Л. Костенко. У березні 2017 р.

відбулася творча зустріч із львівськими музикантами – скрипалькою Лідією Футорською та

акордеоністом Сергієм Хоровцем. Увазі глядачів була представлена музична програма “Укра-

їнські акварелі”. У травні 2017 р., в рамках виставкового проекту “Під прапором Холодного

Яру”, співробітниками Кам’янського державного історико-культурного заповідника була пред-

ставлена літературно-музична композиція “І повіє огонь новий з Холодного Яру”, присвячена

100-річчю Української революції [2].

Міжнародний день музеїв – добра нагода продемонструвати здобутки та нові напрацювання

заповідника з масово-освітньої роботи. З 2014 р. співробітниками закладу щорічно готується

насичена розважально-пізнавальна програма для місцевих жителів і гостей краю, що включає

історико-краєзнавчі квести, інтерактивні виставки, майстер-класи для дітей та їх батьків, теат-

ралізовані екскурсії.

Доробок співробітників закладу також був представлений в рамках І-ІІІ Інтерактивних ос-

вітніх фестивалів “Арсенал ідей” в НКММК “Мистецький Арсенал”, святкувань та фестивалів,

що проходили на базі заповідника протягом 2014–2017 рр. [2].

Дякуючи активній роботі з місцевою учнівською молоддю було сформовано коло друзів

музею, які й самі нерідко ставали ідейними натхненниками наших заходів. У 2014 р. спільно з

учнівським активом міста було проведено акцію “Стежка до музею” (малювання дороговказу

до музею Б. Хмельницького) та маркування пішохідного маршруту “Музей Б. Хмельницького –

Замкова гора”. Того ж року в рамках підготовки до патріотичного фестивалю “Покрова на Чи-

гиринщині” учні міських шкіл запропонували намалювати перед музеєм Б. Хмельницького

карту України, яка стала гарною забавкою для відвідувачів різного віку і тлом для проведення

різноманітних мистецьких заходів. Наприкінці 2014 р. за ініціативи учасників дитячого гуртка

“Чарівний пензлик” (Чигиринський НВК № 2) в музеї Б. Хмельницького відбувся благодійний

ярмарок виробів на користь учасників АТО [2].

Таким чином, “системне налагодження діалогу музею з підростаючим поколінням, форму-

вання культури відвідування музейних закладів забезпечує міцні контакти на майбутнє” [5, 78].
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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ТА ІНКЛЮЗІЯ

В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Згідно з концепцією Нової української школи та щойно прийнятим (5 вересня 2017 р.)

новим Законом про освіту реформування середньої загальноосвітньої школи опиратиметься на

кінцевий результат: оволодіння учнями компетентностями, серед яких є і загальнокультурна.

Разом із іншими необхідними уміннями та досвідом, вона має вплинути на формування світог-

лядної позиції учнів. Крім цього, в оновленому освітньому законодавстві значну увагу приді-

лено впровадженню інклюзивної освіти. Вона покликана створити сприятливе середовище для

спільного навчання, соціалізації учнів із типовим психофізичним розвитком та з інвалідністю

[1, 341]. На наше переконання, саме музейна педагогіка є одним із тих ресурсів, який сприятиме

реформуванню освітньої сфери і реалізації інклюзії в освітній сфері.

Зміст поняття “музейна педагогіка” найчастіше трактується як “галузь діяльності, що здійс-

нює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного та поліхудожнього підходу

через педагогічний процес в умовах музейного середовища” і “наукова дисципліна на стику

музеєзнавства, педагогіки та психології, що розглядає музей як освітню систему” [2, 27; 3, 10].

Серед основних завдань 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-культурних і природних надбань рідного краю засобами навчальної,

виховної й просвітницької роботи; розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофе-

сійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; надання допомоги педа-

гогічним колективам навчальних закладів у впровадженні активних форм роботи з учнями; за-

лучення дітей, учнів і молоді до формування, збереження й раціонального використання

Музейного фонду України; проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей і молоді,

інших верств населення [4].

Зважаючи на ці завдання і на те, що сьогодні музейна інституція розширює свої функції,

можемо стверджувати, що вона стає центром соціокультурного розвитку. Тому для загальноос-

вітньої школи є важливим налагодити із музеями співпрацю. Взаємодіючи, інклюзивна школа

та музей нового типу зможуть не лише реалізувати ідею національно-патріотичного виховання,

розвитку творчих здібностей учнів та свідомого ставлення до надбань світової і вітчизняної

науки й культури, а також сформувати єдину систему світоглядних цінностей, у центрі якої

стоятиме гуманізм. Це, у свою чергу, дозволить позбутися багатьох стереотипів щодо людей з

інвалідністю, їх можливостей, місця у суспільстві, здатності до самореалізації.

На сьогоднішній день вже накопичено чималий досвід у різних формах взаємодії школи та

музею. Серед них: екскурсії, музейні уроки, різнотематична гурткова робота, пересувні вис-

тавки, тематичні заняття, спільне проведення масових заходів, циклів бесід, надання приміщень

музею для проведення учнівських виставок і презентацій тощо [5]. Вагоме значення в органі-

зації позаурочної дозвіллєвої діяльності учнів мають також і створення школярами виставок
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чи експозицій, пошук, опис та вивчення експонатів. Адже під час цього учні отримують ще й

досвід взаємодії та співпраці один із одним, відбувається розвиток учнівського колективу. Це

має вагоме значення особливо для інклюзивного класу, у якому можуть навчатися учні із різ-

ними типами порушень, які найчастіше мають особливі потреби в організації середовища для

їх соціалізації та активної участі у навчально-виховному процесі.

Оскільки в системі освіти з’явилася нова форма навчання – інклюзивна, перед музеями по-

стали нові виклики: пошук ефективних форми та методів взаємодії з учнями інклюзивних кла-

сів. У цьому випадку необхідно враховувати не лише індивідуальні та вікові особливості учнів,

але й інвалідність декого з них (аутизм, синдром Дауна, дитячий церебральний параліч, мов-

леннєві порушення, затримку психічного розвитку, порушення слуху, зору тощо). Музейним

педагогам необхідно не лише знати специфіку того чи іншого діагнозу, можливі прояви у пове-

дінці, потреби в отриманні інформації, можливості та обмеження учнів з інвалідністю, але й

мати навички комунікації із тими, хто має порушення зору, слуху, перебуває в інвалідному візку

чи користується додатковими або компенсаторними засобами. Таким чином, підготовка музей-

них педагогів потребує удосконалення.

Ще одним важливим фактором у ефективній співпраці музею та школи з інклюзивним

навчанням є відповідне облаштування музейного середовища, яке, на думку І. Самсакової,

включає такі компоненти: навколомузейний простір, що організовує увагу глядача; власне

музейне приміщення, що налаштовує на сприйняття витворів мистецтва; експозицію як пре-

зентацію музейних пам’яток [6]. Однак необхідно пам’ятати і про середовище пересування

відвідувачів (прилегла територія, зона висадки, вхід, коридори, сходи, туалети, кімнати для

занять), тобто архітектурна споруда і прилегла до неї територія, яку використовує музей, має

відповідати основним принципам універсального дизайну та архітектурної доступності, зав-

дяки яким речі, простір, послуги, взаємодія між людьми стають зручними, безпечними, до-

ступними: рівно правне використання (конструкція корисна й може продаватись людям з різ-

ними здібностями); гнучкість у користуванні (конструкція враховує широкий спектр

індивідуальних переваг і здібностей); просте й інтуїтивне використання (принцип користу-

вання легко зрозуміти, незалежно від досвіду, знань, рівня концентрації користувача); інфор-

мація, що сприймається (ефективна передача інформації, сприйняття відповідно до здібнос-

тей); допуск на помилку (конструкція мінімізує небезпеку та негативні наслідки випадкових

або ненавмисних дій); малі фізичні зусилля (мінімум зусиль та утоми); розмір і місце для

під’їзду і використання (згідно прийнятих стандартів) [7]. Особливу увагу необхідно приді-

лити пандусу, поручням, ліфтовій кабіні, інформаційному супроводу (додаткове застосування

шрифту Брайля).

Отже, реалізація ідеї інклюзії у взаємодії музею та школи стане можливою за наступних

умов: підготовки музейних педагогів до взаємодії із учнями з різними діагнозами та асистен-

тами учителів; планування спільних заходів протягом усього навчального року у шкільній та

позашкільній роботі із врахуванням навчального плану та програм навчальних дисциплін; під-

бір таких форм заходів та методів взаємодії, за яких усі учні будуть активними учасниками про-

цесу; облаштування усіх приміщень, виставок, експозицій, примузейної ділянки відповідно до

вимог універсального дизайну; під час планування тематичних експозицій необхідно врахувати

тему інвалідності, з метою формування в учнів толерантного ставлення до цього явища (напр.:

“Досягнення українських пара олімпійців”, “Усі люди різні, але мають однакові права”, “Життя

людей з інвалідністю у різні історичні періоди” тощо).

Таким чином, музейна педагогіка як освітня система потребує удосконалення з метою вра-

хування основних положень інклюзивної освіти. Саме це питання і є для нас актуальним у по-

дальших дослідженнях.

П’ята науково-практична конференція
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У МУЗЕЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Педагогічна діяльність у музеї має на меті інтерпретацію, розкриття конотативних смислів

експонатів та донесення цих смислів до відвідувачів. Але це лише зовнішня сторона місії му-

зейної педагогіки. Розуміння внутрішньої суті місії починається із питання: для чого взагалі

експонати зберігаються та інтерпретуються? Очевидна відповідь – задля розвитку суспільства

через особистісне зростання громадян [5, 8].

З іншого боку, особистісний розвиток громадян – це головна функція Міністерства освіти

України. Музейна педагогіка сьогодні не інтегрована в освітній процес, тож музейники, які ор-

ганізують музейну комунікацію, не завжди обізнані про наукові здобутки освітян. Мета даної

статті – це зміна кута зору на освітні заходи в музеях з позицій сучасної парадигми навчання –

компетентнісного підходу, а також ілюстрація його застосування на прикладах із практики ро-

боти Музею історичних коштовностей України.

Поняття “компетентнісний підхід” та дотичні до нього дефініції були визначені Державним

стандартом освіти в 2011 р. [2, 3]

“Компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення ре-
зультатів…, компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що скла-

дається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на

практиці; …компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній

сфері діяльності людини”.

Протягом останніх років з’являлися статті науковців, які пояснювали суть компетентнісного

підходу: “Запровадження компетентнісного підходу в навчанні… вимагає відходу від традицій-

ної інформаційно-накопичувальної спрямованості процесу навчання і перенесення центру ваги

із засвоєння нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвинення у шко-

лярів здатності самостійно практично діяти, застосовувати індивідуальний позитивний досвід
та досягнення у нестандартних, творчих, життєвих ситуаціях, тобто на формування ключових

компетентностей, необхідних для життя в суспільстві та швидкозмінному світі” [3, 2].

У нових стандартах освіти зазначено: “Нова українська школа стане можливою лише тоді,

коли ми змінимо саму сутність освітнього процесу – від багаторічних розмов про “компетен-

тнісний підхід” перейдемо до щоденного пошуку таких видів навчальної діяльності, які сприяли

б невпинному поступові кожного учня і кожної учениці. Від уявного нагромадження знань –

до справжнього розвитку вмінь. Від покарань за помилки – до творчого пошуку. Від виснажли-

вого заучування – до радісних відкриттів” [4, 5].

Якщо звести “багаторічні розмови” до одного речення, то ідея полягає в тому, щоб здійснити

перехід від зовнішнього впливу на об’єкт навчання до перетворення об’єкта у суб’єкт, до транс-

формації навчання у внутрішній процес здобуття практичного досвіду.

Як музейним педагогам реалізувати ідеї компетентнісного підходу при організації заходів?

Як перетворити контакт із експонатами на здобуття нового досвіду відвідувачем? Пропонуємо
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два базові принципи, керуючись якими музейний захід буде організований у відповідності до

ідей компетентнісного підходу.

• Перший принцип: присвоєння знань та вмінь. Суть: інтеграція сторонньої інформації до

структур свідомості відвідувача. Очікування від педагога: допомогти відвідувачу “про-

пустити через себе”, усвідомити інформацію.

• Другий принцип: трансляція знань. Суть: передача щойно здобутих знань іншим відвіду-

вачам або виконання практичних завдань, створення певного готового продукту в процесі

музейної комунікації. Очікування від педагога: допомогти учневі скористатися знаннями

і вміннями.

Коротко розглянемо методи, пов’язані з усвідомленням смислів, які можуть бути доречними

для реалізації першого принципу [5, 41-46].

Сократівська бесіда – це спеціально організований під час музейної комунікації діалог, в

якому правильно поставлені питання допомагають “народити” істину (метод “маєвтики” – на-

родження істини в Сократівській традиції). Слід зауважити, що такий метод є не завжди дореч-

ним. Дослідники [1, 94] радять у музеях мистецького профілю бути обережними з організацією

діалогу та постановкою запитань, щоб не нав’язувати власний погляд музейного педагога на

витвір мистецтва, звужуючи таким чином можливості інтерпретації багатої палітри смислів,

прихованих у арт-об’єктах. Натомість пропонується будувати комунікацію саме на питаннях
відвідувачів, аби ініціатива від початку йшла від особистості.

Суть методу дебатів у моделюванні ситуацію вибору полягає в тому, що він допомагає від-

відувачу усвідомити власну позицію, обираючи і обґрунтовуючи ту чи іншу точку зору. Метод

вже давно застосовується на уроках історії та може бути ефективним засобом усвідомлення ін-

формації під час музейної комунікації.

Важливим моментом є початок музейної комунікації, коли відвідувачі, особливо діти, при-

ходять до музею непідготовленими, не маючі будь-якого уявлення про характер експозиції пев-

ного музею. Тому доречно на початку заходу застосовувати метод ініціалізації (від англ. initia-

lize – створення стартових умов для початку роботи). Суть методу полягає у постановці цілей

перед початком екскурсії або перед певним етапом заходу. Мета – чітке усвідомлення відвіду-

вачем характеру наступного знайомства з експозицією.

У процесі музейної комунікації задля усвідомлення інформації доречно використання ме-
тоду прикладу. “Метод є цінним, часто вживаним в музейній педагогіці, бо має психологічне

підґрунтя. Людям властиво наслідувати, тому так важливо давати позитивні зразки для наслі-

дування. Підсвідомо у людини виникає порівняння наданого зразку із власною особою чи по-

зицією – відбувається самоусвідомлення”. Прикладом може бути як історична чи міфічна по-

стать, так і одноліток чи конкретний вчинок.

Для реалізації другого принципу можна застосовувати будь-які методи і форми, які дозво-

ляють відвідувачу виконувати суб’єктну роль під час музейної комунікації.

Інтуїтивно відчуваючи потенціал гри, музейні педагоги часто використовують ігрові методи

і прийоми. У грі є дія: виконуючи завдання на ерудицію, розвиток мислення, зв’язного мовлення

діти перетворюються з об’єктів на суб’єкти комунікації. Крім гри, подібний розвиваючий ефект

матиме:

• залучення відвідувачів до виконання ролей у театралізованих епізодах;

• проведення майстер-класів;

• організація акцій тощо.

Трансляція здобутого дітьми досвіду може бути організована навіть під час проведення

такої пасивної форми, як лекція. Так, у 2017 р. в Музеї історичних коштовностей України було

проведено виїзні лекції для школярів: “Ювелірні прикраси: сенс, стиль, сторі” для учнів 7-10

класів (ЗОШ № 9, м. Київ) та “Від скарбнички до скарбниці” для учнів 1-4 класів (ЗОШ № 113,

м. Київ).
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Звісно, сучасна лекція не обходиться без багатого ілюстративного матеріалу, який демон-

струється із використанням технічних засобів (тепер вони наявні у більшості шкіл). Але важ-

ливо не просто надати інформацію, а й отримати “feedback” (оборотний зв’язок), який не

лише підтвердить засвоєння матеріалу, а і (що головне) стане новим досвідом дитини чи до-

рослого.

Під час лекції “Від скарбнички до скарбниці” для молодших школярів перед дітьми постає

скринька із сучасними прикрасами. Дістаючи кожну наступну сучасну прикрасу, діти отриму-

ють інформацію також і про давні прикраси того самого типу, роздивляються їх на слайдах,

слухають історії, які втілені у зображеннях на них. Але в скриньці немає скроневих підвісок.

Діти отримують матеріал для конструювання такого типу прикрас і виконують завдання, набу-

ваючи практичного досвіду.

Лекційний матеріал доповнюється майстер-класом, адже ця форма має великий потенціал

для здобуття практичного досвіду. Діти власноруч створюють підвіску, використовуючи нові

знання про прикраси.

Під час відповідей на питання протягом лекції діти одержують стрази-наліпки. Слід уточ-

нити, що по 2 стрази отримують усі діти, навіть ті, хто не відповідав під час лекції. Поясню-

ється це так: “Сяючі камінчики – це наші здобуті знання. Хто відповідав на питання – в того

їх, напевно, більше. Але хто просто слухав – теж має знання. Свої знання ми використовуємо,
щоб створити щось корисне або красиве. Тому зараз кожен із вас створить підвіску”. Виділена

фраза акцентує увагу на сенсі здобуття знань і сприяє становленню конструктивного світог-

ляду.

В “ролі” підвіски виступає коло з картону із отвором для підвішування. Готові прикраси

відразу кріпляться до мотузочки, щоб у дітей навіть на підсвідомому рівні закріпився ланцюг:

здобутий теоретичний досвід – творчість як практичний досвід – застосування результатів у

реальному житті.

Для учнів середніх і старших класів під час лекції “Ювелірні прикраси: сенс, стиль сторі”

із позицій компетентнісного підходу акценти зроблено на таких моментах:

• зв’язок стилю із конкретним досвідом дітей: “Придумайте назву трьох сучасних кольє

(на екрані демонструються три фотографії кольє) та опишіть словами настрій жінки, яка

вибрала ту чи іншу прикрасу”;

• пошук знайомих дітям візуалізованих історій: “Як ви гадаєте,що тут відбувається?” (на-

приклад, спільний аналіз сюжетної композиції на підвісці, де зображена історії Юрія Зміє-

борця);

• розширення уявлень про функції прикрас (не лише естетична, а і магічна, і міфологічна,

і додаткові утилітарні призначення, наприклад, колти – прикраси і ємності для ароматів).

Після цього учням пропонується створити ескіз прикраси, враховуючи здобуті знання. Із

готових ескізів діти створюють “музейну вітрину”, розміщуючи ескізи на стенді. Таким чином

знову простежується ланцюг: здобутий теоретичний досвід – творчість як практичний досвід –

застосування результатів у реальному житті.

На завершення лекції звучить побажання: “Бажаю кожному з вас створити у своєму житті

щось таке, щоб вдячні нащадки захотіли це зберегти і передати наступним поколінням, так, як

ми зберігаємо в музеї шедеври стародавніх ювелірів”.

Компетентнісний підхід базується на філософії прагматизму (Ч. Пірс, Дж. Дьюї). Не можна

не бачити позитивних сторін підходу до реальності через призму корисності. Але в цій філо-

софії мало місця “крилам” пошуку істини, бажанню пізнати реальність, покращити духовне

буття людства. Можливо, саме в музеях, де акумулюються збережені смисли, можна знайти

нову педагогічну парадигму.

П’ята науково-практична конференція
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ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

За останні двадцять п’ять років в Україні були прийняті і затверджені на державному рівні

ряд важливих програм, концепцій, законів, які визначали стратегію розвитку освітньої галузі.

Серед них – Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національна

доктрина розвитку освіти, в яких закладалися вихідні принципи: національної спрямованості

освіти, невіддільності від національного ґрунту, її органічного поєднання з національною істо-

рією і традиціями, збереження та збагаченні культури українського народу [1]; “освіта утвер-

джує національну ідею, сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури Українського

народу… основна мета національного виховання – виховання свідомого громадянина, па-

тріота…” [2]. У жовтні 2015 р. затверджена на рівні Указу Президента України Стратегія на-

ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 pр., метою якої стало “фор-

мування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду,

збереження та розвитку духовно-моральних цінностей українського народу” [3].

Реалізація поставлених завдань потребує також посилення багаторівневих, поліструктурних

взаємозв’язків освітніх закладів усіх рівнів, передусім з культурними інституціями. Серед них

провідними об’єктами є музеї як “культурно-освітні та науково-дослідні установи, призначені

для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури,

прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини” [4].

Активізація роботи з національно-патріотичного виховання особистості потребує не лише

тісної взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства, але й інтегрованої

діяльності освітніх, наукових, культурних закладів, міждисциплінарного підходу щодо впро-

вадження єдиної державної політики у цій сфері. Ця концепція має бути покладена в основу

діяльності як різних за своїм профілем музеїв (історичних, археологічних, краєзнавчих, при-

родничих, літературних, етнографічних, технічних, педагогічних, галузевих), так і різних типів

освітніх установ, їхніх інтегрованих зусиль.

Тема співпраці музейних та освітніх інституцій у цьому контексті стає предметом особли-

вого зацікавлення педагогів-практиків, науковців, працівників культури. Зараз проблема роз-

витку національної музейної педагогіки дедалі більше актуалізується. Незважаючи на відста-

вання порівняно з іншими європейськими країнами і розвинутими державами світу, вона

продовжує удосконалюватися власними методологічними і методичними доробками.

Творча співпраця в ніші музейної педагогіки уможливлюватиме ефективні результати. До-

свід, практична діяльність засвідчують, що не тільки вимога часу, але й міжнародний досвід

потребують рівноправного співробітництва культурних та освітніх суб’єктів. Вважаємо, що оп-

тимальною моделлю є синтез, єдність музеєцентричного і освітньоцентричного принципів. Саме

спільна робота дає можливість відмовитися від усталено спрощених підходів щодо обслуговуючої
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ролі музеїв відповідно ідеологічно-партійних замовлень. Адже музей не лише виконує роль ус-

танови, яка передає знання, нову інформацію, видає “на гора” факти, суб’єктивні, а часто й

кон’юнктурні оцінки. Сьогодні суспільна затребуваність є якісно іншою, а саме: розвинути мо-

тивацію особистості для відкритості спілкування з цінностями національної, світової культури;

активізувати почуттєво-емоційну, вольову сфери, творчу уяву, спраглість до пізнання прекрас-

ного, благородного, істинного.

Без включення музейною педагогікою цих функцій і устремлінь шляхом упровадження пси-

холого-педагогічних, культурологічних, етико-естетичних механізмів, процеси національно-

патріотичного становлення молоді не забезпечуватимуть належного результату. Навіть блискуче

підготовлена й осучаснена високими цілями експозиція потребує ґрунтовних дидактичних, ме-

тодико-психологічних підпрограм із відвідувачем, нових форм і методів роботи, опертя на со-

ціологічні дослідження, запровадження інтерактивних технологій, високої загальної культури

педагога і музеєзнавця.

Музейна педагогіка мусить налаштовувати особистість не тільки на пізнання і знання

Істини, але й виробляти своє ставлення до “когось” чи “чогось”, формувати громадянську, дер-

жавницько-патріотичну позицію, морально-етичні й естетичні смаки і поведінку. У свій час ви-

датний педагог А. Дістервег так охарактеризував психолого-педагогічні завдання становлення

особистості, зокрема у сфері національного виховання: “Одним із важливих завдань, – писав

він, – є пробудження думки в дитині і молодому поколінні даної нації, правильніше, так орга-

нізувати виховання, щоби ці думки разом з бажанням їх здійснити самостійно виникали в їхній

свідомості” [5].

Такий тип людини-громадянина є життєздатним, життєдіяльним, творчим членом своєї

нації. Реалізація цієї мети можлива як завдяки особистісно-орієнтованим технологіям, які

зобов’язані опанувати і педагоги, і музейні працівники, забезпечуючи діалогічність і суб’єкт-

суб’єктність виховного процесу, так і завдяки впровадженню в систему музейної педагогіки

принципу культуровідповідності.

Історично-культурно багата Україна містить у собі величезний пласт інтелектуальних, ду-

ховних, природних, матеріальних цінностей у музейному середовищі. Цей значущий для вихо-

вання нації потенціал необхідно активувати відповідно державотворчих завдань. Першочергово

варто: а) визнати суспільну роль музейної педагогіки для виховання і освіти впродовж життя,

врахувавши міжнародний досвід; б) радикально змінити ставлення щодо необхідності підго-

товки у вищих навчальних закладах музейних педагогів; в) упроваджувати в музеєзнавчі про-

цеси на всіх рівнях цінності національної культури, науки, мистецтва, природи, історичної спад-

щини для активізації національно-патріотичного виховання особистості.
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ІНТЕРАКТИВНА ЕКСКУРСІЯ “ТАЄМНИЦІ ЧЕНЦІВ-ЛІКАРІВ”

У сучасному світі музей – це не лише місце, де зберігають і вивчають пам’ятки культури.

Музей є унікальним засобом навчання та виховання. У 1913 р. на конференції “Музей як освіт-

ній та виховний заклад” (м. Мангейм) А. Лихтварк першим сформулював ідеї про освітнє зна-

чення музеїв і запропонував новий підхід до відвідувача як до учасника діалогу. Застосовуючи

на практиці метод “музейних діалогів”, він вперше показав роль екскурсовода або музейного

працівника як посередника, котрий допомагає відвідувачам у спілкуванні з мистецтвом, сприяє

розвитку здатності бачити та насолоджуватись ним [1, 24].

Освітянська і музейна справа мають чимало спільного, починаючи від вирішення актуаль-

них на сьогодні проблем і закінчуючи формулюванням спільної мети – виховувати свідоме й

креативне підростаюче покоління [2, 2]. У більшості дітей молодшого шкільного віку відсутній

стереотип, що музей – це не цікаво, нудно. Тому дуже важливо не розчарувати, а викликати за-

цікавленість, емоції у маленьких відвідувачів. Спонукати їх до спілкування.

Сьогодні всі музеї приходять до розуміння необхідності змінювати та вдосконалювати тра-

диційні форми роботи з відвідувачами. Інтерактивні методи, коли відвідувач є не просто па-

сивним слухачем, але й активним учасником певного музейного дійства, зараз є невід’ємною

складовою їхньої діяльності. Співробітники відділу музейно-освітньої роботи Національного

Києво-Печерського історико-культурного заповідника застосовують сучасні інноваційні ме-

тоди, зокрема інтерактивні методи музейної педагогіки. Уточнимо поняття “інтерактив” (англ.

interaction – взаємодія). В умовах музею ці методи надають можливість відвідувачам і музей-

ним педагогам включатися у продуктивний діалог з музейним середовищем, у якому, крім екс-

позиції, можуть бути створені спеціальні зони, насичені різного роду музейними предметами

чи їх моделями, що дозволяють активізувати візуальний, тактильний і вербальний канали

сприйняття [3].

Вищезгадане спонукає співробітників відділу до створення нових музейних заходів. Одним

із них є інтерактивна екскурсія “Таємниці ченців-лікарів” для дітей віком 8-11-и років. Базовою

частиною заходу стала лекція “Медицина Давньої Русі на прикладі ченців-лікарів Києво-Пе-

черської лаври”, що входила до лекторію “Києво-Печерська лавра. Історія та сучасність”. Цю

лекцію було адресовано школярам старшої школи, тому вона потребувала відповідної адаптації

(зменшено кількість нових термінів, збільшено час, відведений для бесіди, тощо).

Екскурсія складається з огляду території колишнього Троїцького (Микільського) Больниць-

кого монастиря та інтерактивної частини. Тривалість екскурсії – приблизно 30 хвилин, інтер-

активу – 30-40 хвилин.

Мета: дати дітям уявлення про колишній Троїцький (Микільський) Больницький монастир;

надати загальні відомості про розвиток медицини в Київській Русі, чернечі лікувальні традиції;
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познайомити з найвідомішими ченцями-лікарями Києво-Печерської лаври; виховати повагу до

історичного минулого нашого народу.

Екскурсія проводиться у вигляді діалогу (обговорюємо питання, чи знали наші пращури

закономірності природи, властивості трав і мінералів, чи використовували продукти тваринного

походження, чи існували на той час лазні; розглядаємо різноманітність рослинного світу; з’ясо-

вуємо, хто такі волхви, зільники).

Далі йде розповідь про паралельне існування народної, світської та монастирської меди-

цини.

Згодом зосереджуємося на назві монастиря та певних преподобних ченцях-лікарях, таких

як Антоній, Агапіт, Аліпій, Даміан, Григорій, Прохор Лободник, та їхній “спеціалізації”.

Потім відвідуємо Троїцьку надбрамну церкву, адже саме до неї ходили на службу хворі й

ченці Троїцького Больницького монастиря. Розглядаємо рослинний і тваринний світ притвору

та стасидії. Після чого коротко знайомимося з побудованою близько 1700 р. Микільською цер-

квою, братською лікарнею та аптекою (ХІХ ст.).

Інтерактивна частина проходить у приміщенні колишньої лікарні у вигляді змагання де-

кількох команд (залежить від кількості учасників).

1. Завдання “Театр тіней”. Демонструємо на екрані обриси тих чи інших лікарських рос-

лин. Діти повинні назвати правильну назву рослин (письмово) та по можливості вказати її лі-

кувальні властивості.

2. Завдання “Будова рослин”. Демонструємо на екрані зображення певного плоду або

квітки та 4-и зображення різноманітного листя. Потрібно підібрати відповідний листок і вказати

вірну назву рослини (письмово).

3. Завдання “Кросворд “Ченці-лікарі”. Роздаємо дітям надруковані кросворди, куди вони

вписують правильні відповіді. Вірні відповіді учасники бачать на екрані.

Запропонований захід може використовуватись у початковій школі при вивченні історії та

дисциплін природничого циклу.

Примітки

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник. – Львів: Літопис, 2005. – 632 с.

2. Дудар О. В. Елементи музейної педагогіки на уроках історії. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://elibrary.kubg.edu.ua/7811/1/O_Dudar_IVSSH_6_IPPO.pdf

3. Словарь музейно-педагогических терминов. – 2007. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://di-

dacts.ru/dictionary/1014.
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Черкаський обласний художній музей

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: 

РОБОТА З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

(з практики Черкаського обласного художнього музею)

Як соціальний продукт, музей є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, по-

шуково-дослідницької, збиральницької, фондової та експозиційної роботи. Будучи інститутом

соціальної пам’яті, музей відбирає, зберігає, досліджує, експонує й інтерпретує першодже-

рело знань про розвиток суспільства і природи. Все це у сукупності перетворює музей на уні-

кальний культурний інститут. Сучасне суспільство зацікавлене у виховних та освітніх мож-

ливостях музею. Необхідність теоретичного й науково-методичного обґрунтування цього

напрямку діяльності музеїв визначає появу спеціальної наукової дисципліни – музейної пе-

дагогіки.

Виклики сьогодення змушують музейних працівників усе частіше звертатися до методів із

психології, педагогіки, соціології та інформатики, у такий спосіб формуючи міждисциплінарні

зв’язки. Саме інструментарій педагогіки дозволяє новому музею ХХІ ст. набути рис спеціаль-

ного освітнього простору.

Виконуючи свої функції, музей виробив чіткий механізм взаємодії із суспільством. Таким

чином сформувалася та чітко окреслилася наступна ланка зв’язків: музей–суспільство–гро-

мада–школа–родина. Саме така послідовність та взаємозв’язок розкривають глибинний зміст і

роль сучасного музею у сфері надання, окрім усього іншого, освітніх послуг. У межах суспіль-

ства музей виступає унікальним осередком та авторитетним хранителем і тлумачем культури й

знань.

Формуючи чергову експозицію, розробляючи екскурсію, варто враховувати той факт, що

відвідувачі музеїв мають різноманітні потреби. Наприклад, молодь передусім шукає нагоди

розважитися та поспілкуватися, тоді як сім’ї з дітьми насамперед зацікавлені відпочити та взяти

участь у якихось програмах, а ще вони шукають освітні і навчальні можливості для своїх дітей

[3, 40-41].

Саме на дітях, на нашу думку, має робитися основний акцент при формуванні взаємозв’язків

музею з аудиторією. Це найбільш перспективна цільова група. Психологи вважають, що чим

раніше почати долучати дітей до музею, тим більш ефективними виявляються в подальшому

наслідки цього процесу. Для дітей 1-4 класів варто застосовувати різноманітні методичні при-

йоми: бесіда, гра, рухомі паузи, сюжетність розповіді, продуманість відбору експонатів, активна

творча робота дітей на екскурсії тощо. Використання такої методики багато в чому визначається

індивідуальністю екскурсовода, його педагогічним талантом, і цю екскурсію не завжди легко

повторити іншому екскурсоводу [5].

Статистика свідчить, що в музеях Голландії, Данії, Англії, Німеччини, Польщі найбільш

потенційні групи відвідувачів – це учнівська молодь та студенти (понад 70%), які приходять
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до музею разом зі своїми педагогами. Очевидно, що похід до музею не є для дітей тяжким

випробуванням чи інтелектуальним подвигом. З раннього дитинства в них закладається

думка, що відвідувати музей – це цілком природно [4]. За результатами досліджень Смітсо-

нівського інституту (США), третина відвідувачів музеїв їхнього міста відвідала ці музеї

вперше ще до 18 років, будучи дітьми. З-поміж них половина тепер приводить своїх дітей до

музеїв [3, 190]. Тому дуже важливо правильно презентувати музей саме для маленьких від-

відувачів. Сформувати у них розуміння музейного простору, викликати інтерес до експонатів

і найголовніше – створити позитивні емоції та враження від відвідування музею.

Нині музеї розробляють дедалі більшу кількість соціальних та розважальних програм,

які ще декілька років тому вважали б другорядними, інструментами заробітчанства або й

недоречними. Як в Україні, так і за кордоном педагоги активно працюють над інтерактив-

ними методами роботи з молодим поколінням. Сам термін “інтерактив” прийшов до нас з

англійської мови і має значення “взаємодіючий”. Отже, під інтерактивними методами розу-

міють рівноправну взаємодію екскурсовода/педагога та дитини. Інтерактивні методи ще на-

зивають особистісно зорієнтованими. Але часто під час занять сильні учні, а також діти з

високим рівнем контактності проявляють вищу активність, ніж замкнуті та слабкі, тому слід

постійно заохочувати останніх до роботи, створювати для них ситуацію успіху. Інтерактивне

навчання ще називають діалоговим. Варто продумувати, як не просто розповісти той чи

інший матеріал, а спланувати ситуацію так, щоб всі діти могли проявити активність: дослід-

жувати, експериментувати, аналізувати факти і робити висновки [2]. У цьому контексті екс-

позиція має стати засобом виховання у маленького відвідувача емоцій, уяви, фантазії та твор-

чої активності.

Досліджуючи проблеми сприйняття відвідувачами тієї чи іншої експозиції, музейна педа-

гогіка вивчає музейну аудиторію, аналізує потреби різних соціальних і вікових груп відвідувачів

та досліджує особливості сприйняття ними експозиції, а іноді вносить корективи у зміст самої

експозиції, створює та апробовує нові методики й програми роботи з різними категоріями від-

відувачів. У музейній педагогіці для реалізації поставленої мети найчастіше застосовуються

наступні прийоми:

1. Прийом показу – спрямовує увагу на риси та ознаки предметів. Добре підходить для будь-

якої вікової групи, оскільки кожен вік є сприятливим для наочного сприймання інформа-

ції. Його особливість полягає у створенні відповідної атмосфери й тривалості спогля-

дання, привабливості самих музейних предметів. Так, для учнів молодшого шкільного

віку тривалість безпосереднього споглядання є меншою у зв’язку з недостатньо стійкою

увагою. Відтак, має бути якнайменше подразників, що відволікають.

2. Прийом коментування для учнів молодшого шкільного віку може бути реалізований в іг-

ровій формі – розповідь має містити більше практичної інформації і цікавих фактів.

3. Прийом локалізації подій характеризується особливо сильним емоційним впливом, що

полягає у “прив’язуванні” певної історичної події до конкретного місця. Наприклад, ана-

лізуючи мистецький твір, можна звернути увагу на те, що він був створений людиною,

яка проживала в цьому місті, будівлі тощо. Прийом підходить для дітей будь-якої вікової

групи. Втім, для дітей молодшого шкільного віку важливе певне спрощення фактів і

уміння “обіграти” інформацію, роблячи її цікавою.

4. Прийом порівняння полягає у зіставленні різних ознак одного й того ж експоната або різ-

них об’єктів між собою. Цей прийом чудово підходить саме для дітей молодшого шкіль-

ного віку, оскільки вони вже й самі здатні робити певні порівняння. До того ж цей прийом

розвиває у дітей пам’ять і увагу, формує здатність до аналізу об’єктів.

5. Прийом цитування дозволяє загострити інтерес слухачів на якомусь факті, події, явищі,

надає більшої авторитетності висловлюванням. І хоча цей прийом більш ефективний
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для учнів середнього та старшого шкільного віку, при майстерності і високій обізнаності

екскурсовода, останній може дозволити собі цитувати уривок із дитячої казки чи

вірша, який має бути відомий учням початкової школи. Так, наприклад, розглядаючи

бюст Т. Г. Шевченка, діти залюбки самі декламували мені його вірш “Тече вода з-під

явора…” [1, 4-5].

Обираючи будь-який із прийомів музейної педагогіки, слід враховувати індивідуальні особ-

ливості класу та відповідно подавати матеріал.

Еволюція головних музейних засад – від збереження колекції до подання інформації та ос-

вітньої діяльності, від пасивного споглядання до безпосередньої участі – відбувається завдяки

музейним працівникам, теоретикам і педагогам у сфері музейної справи. Музеї дедалі частіше

організовують вечірні програми для молоді, суботи та неділі, присвячені родинам з дітьми, а

також проводять фестивалі для всієї місцевої громади [3, 35-36].

Діти молодшого шкільного віку мають конкретно-образне мислення, безпосереднє сприй-

мання, нестійку увагу. У роботі з ними використовують словесні й практичні методи: сюжетні

ігри, бесіди, театралізацію.

Враховуючи методи та принципи музейної педагогіки, Черкаський обласний художній

музей упродовж осінньо-весняного періоду 2016–2017 рр. провів низку заходів для дітей та

молоді, у тому числі учнів початкової школи. З-поміж них – гра-квест “У пошуках зниклого

кота”, розрахована на дітей молодшого шкільного віку. Важливо з самого початку налашту-

вати дітей на те, що вони знаходяться у музеї, та пояснити основні правила поведінки, а

також принцип гри. Не останню роль відіграє сама подача матеріалу. Ще на сходах, перед

тим як піднятися на другий поверх в основну експозицію, обов’язково потрібно встановити

контакт із дітьми. Найкраще це робити, пояснюючи умови гри-квесту та передісторію подій.

Групі дітей повідомляють про те, що у музеї зник кіт, і лише за їх допомогою музейні пра-

цівники зможуть віднайти свою безцінну пропажу. Діти охоче відгукуються, погоджуючись

взяти участь у пошуках, і фактично гра починається. Екскурсія, що розрахована на 15-20

хвилин і має на меті ознайомити з експонатами музею, ведеться у вигляді розповіді про

місця, які любить відвідувати наш кіт, про його улюблені речі тощо. При цьому дуже важ-

ливо не виходити за часові межі і весь час тримати інтригу, щоб не згас інтерес. По завер-

шенні екскурсії дітей розподіляють на 2-4 команди (в залежності від кількості осіб), і роз-

починається безпосередній пошук зниклого кота. Кожна із команд отримує свій пакет

завдань-запитань, що базуються на матеріалах експозиції. Почергово проходячи від завдання

до завдання, діти приходять до фінішного запитання, яке й приводить їх у зал, де зберігається

робота І. Колісника “Кіт і ластівка”. Тут варто зауважити, що зал, де розташована дана ро-

бота, не входив у екскурсійний огляд, тим самим забезпечується ідея пошуку самого кота.

Команда, яка швидше за всіх віднайде кота, отримує сувенірну продукцію від музею.

Впроваджуючи освітні принципи виховання в ігровій формі, музейні працівники формують

в уявленні дитини унікальний і неповторний світ музею – світ таємниць і загадок, які можна

розгадати, завітавши до музею. Створений під час гри позитивний настрій у подальшому буде

викликати стійку асоціацію музею з місцем, де весело та цікаво, місцем, куди дитина прийде

залюбки.
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Щербина Ганна Іванівна
вчитель-медодист, керівник музейного комплексу “Джерело”

Музейний комплекс “Джерело” комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 19 

м. Кам’янського” Кам’янської міської ради

ЧЕРЕЗ МУЗЕЙ ДО СЕРЦЯ

З метою залучення молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого

народу, формування освіченої творчої особистості, виховання в учнів почуття патріотизму, лю-

бові до України, поваги до звичаїв та обрядів українського народу в комунальному закладі “Се-

редня загальноосвітня школа № 19” у вересні 1992 р. було створено музейний комплекс “Дже-

рело”. Рішення про створення музейного комплексу було прийняте дирекцією школи за

ініціативи педагогічного та учнівського колективів і батьківського активу.

Головною метою діяльності музейного комплексу є:

• залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи;

• формування у молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного мину-

лого України;

• надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні актив-

них форм роботи з молоддю;

• залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного

фонду України;

• вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії і природи рідного краю;

• відродження звичаїв, обрядів, фольклорних традицій рідного краю;

• організація екскурсій для учнів шкіл міста, гостей школи та жителів мікрорайону;

• проведення культурно-освітньої роботи серед молоді й інших верств населення.

Робота музейного комплексу “Джерело” організовується на основі самоврядування, вищим

керівним органом якого є рада музейного комплексу, що складається з секторів:

1. Сектор збереження і обліку матеріалів – Г. І. Щербина.

2. Сектор організації збиральницьких експедицій (пошукові загони) – Г. О. Гріднєвська,

вчитель історії.

3. Сектор оформлення експозицій – Г. І. Щербина, вчитель обслуговуючої праці, В. А. Дзю -

бенко, вчитель історії.

4. Сектор заходів оргмасової роботи – О. М. Приходько, заступник директора з виховної

роботи, С. М. Бондаренко, педагог-організатор.

Очолює раду музейного комплексу заступник директора з виховної роботи О. М. Приходько.

Керівник музейного комплексу – Г. І. Щербина, учитель технологій, спеціаліст вищої категорії,

“учитель-методист”.

За час існування музейний комплекс “Джерело” став центром військово-патріотичного ви-

ховання та історико-краєзнавчої роботи, в якому систематично проводяться екскурсії як для

учнів школи, так і для інших навчальних закладів міста й області, гостей школи, міста. Робота

ведеться за чітким розкладом, має власне положення про музей, що регламентує його діяльність.

Оформлення зібраних матеріалів та їх зберігання відповідають загальним правилам обліку та

зберігання музейних фондів.
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У музейному комплексі проводяться екскурсії, свята, уроки мужності, зустрічі з ветеранами

війни та праці, організована пошукова та дослідницька робота.

Музейний комплекс “Джерело” складається з шести кімнат.

1. Кімната бойової слави

Тут зібрано матеріали про наших земляків – захисників Батьківщини у часи Другої світової

війни: їхні фронтові листи, фотографії, особисті речі, трофеї воєнних років. У музейній кімнаті

5 експозицій: “Головне – пам’ятати”, “Дніпродзержинськ у полум’ї війни”, “Схиляємо голови

низько”, “Сини Вітчизни – рівняємось на вас”, “Ви подарували нам життя”. Тут працюють учні-

екскурсоводи, які для школярів та гостей школи проводять оглядові й тематичні екскурсії, а

вчителі історії – уроки. Постійно проводяться зустрічі з ветеранами, особливо з нагоди Днів

визволення міста і святкування Перемоги у Другій світовій війні. Рада музейної кімнати разом

з учнями групи “Пошук” ведуть дослідницьку та пошукову роботу, систематично поповнюють

фонди музею шляхом проведення походів, екскурсій, зустрічей із ветеранами. У результаті по-

шукової роботи учень Іван Погожев знайшов місце поховання свого прадіда Івана Прокоповича

Чайки, відомості про його бойовий шлях.

Наш вчитель історії та голова ради музейної кімнати бойової слави В. А. Дзюбенко разом

з групою “Пошук” знайшла архівні документи й відомості про свого загиблого прадіда Федора

Гавриловича Смірнова.

Не менш важливими у пошуковій діяльності є екскурсії до міст і сіл нашої області, зустрічі

з учнями та вчителями інших шкіл. Наприклад, у кінці вересня 2015 р. була здійснена виїзна

екскурсія до с. Єлізарово (Солонянський район), де було зібрано матеріал про життєвий шлях

Героя Радянського Союзу Жангази Молдагалієва, який повторив подвиг Олександра Матросова.

Учні відвідали місце його загибелі, могилу та вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героя.

Наша школа постійно співпрацює з Миколаївською та Карнаухівською школами. Так, у

травні 2014 р. учні відвідали місце поховання учасників форсування Дніпра у районі с. Мико-

лаївка Петриківського району, висадили на могилі квіти на знак шани. А завдяки співпраці з

Карнаухівською школою ми змогли відзняти фільм “Плацдарм безсмертя”, дослідивши події

форсування Дніпра.

Активно ведеться робота з дослідження долі своєї родини в роки Другої світової війни та

у період відбудови країни, створення родинних літописів – цим на базі музею займаються учні

2-8 класів. Захищаються учнівські проекти, наприклад: “Ми пам’ятаємо”, “Мій дідусь – вете-

ран”, “Діти у воєнні роки у нашому місті”, “Стежками дідуся”.

2. Кімната робітника

У даній експозиції відображено побут дніпродзержинців у роки заснування Соцміста, мік -

рорайону, де знаходиться наша школа, зібрано матеріали про трудові досягнення наших земля-

ків-працівників – ПАТ “ДніпроАзот”, Придніпровського хімічного заводу та про Героїв Соціа-

лістичної Праці – азотчиків. У листопаді 2015 р. було проведено свято “Соцмісту 80 років”, з

метою ознайомлення учнів школи з історією Південного району, щоб нагадати про події, які

сприяли створенню та розвитку Соцміста, вшанувати і виховувати повагу до людей, які зробили

вагомий внесок в історію розвитку нашого району.

3. Етнографічна кімната “Криниченька”

У цій кімнаті відображено особливості побуту, звичаїв та обрядів, творчості нашого краю,

зібрано колекцію гончарних виробів і кераміки, українського народного одягу, рушників, зна-

рядь праці. Експозиція налічує понад 300 експонатів. Цінними серед них є ночви, ткацький вер-

стат, точило, скрині, сільськогосподарський інвентар, прядки, колекції рушників і керамічного

посуду, домоткані рядна, дерев’яні тарілки з петриківським розписом. Розміщено тут і піч-го-

дувальницю. Вона – центр житла, його душа. Де тепло – там і добро, і достаток, і злагода. Поряд

з піччю – рогачі, хлібна лопата, кочерга. Традицією стало проводити тут уроки з народознавства,

літературні конкурси та читання, українські вечорниці, свята, такі як “Святого Миколая”, Ве-
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ликодні свята, “Зустрічаймо весну красну”, “Зелені свята на порозі”, “Свято Маковея”, “Ой,

прийшов Спас, готуй рукавички про запас!”, зустрічі з видатними людьми. Діти охоче знайом-

ляться з народними промислами України, із захопленням беруть участь у майстер-класах.

4. Кімната “Незламні духом”

У нашому музейному комплексі є відображення теперішнього часу – це кімната “Незламні

духом”, у якій зібрано матеріали, що свідчать про події, які відбувались під час Революції Гід-

ності та в зоні АТО. Особлива увага приділяється експозиційним стендам, присвяченим героям

АТО, землякам, які полягли за незалежність нашої держави, зокрема випускникам нашої школи

Ткачу Андрію та Камінському Андрію. У цій кімнаті 3 експозиції: “Революція. Гідність. Єд-

ність”, “Україна у вогні”, “З Україною в серці”. Значну увагу приділено учасникам подій на

сході України, які й сьогодні відстоюють рубежі нашої держави – це випускники та батьки учнів

школи. Тут є матеріали про волонтерський рух у зоні АТО.

20-го лютого, в День пам’яті Небесної Сотні, проведено виховний захід “Герої Збройних

сил України”. Метою заходу було ознайомлення учнів із архівними документами, в яких роз-

повідається про загиблих учасників бойових дій у зоні АТО, жителів нашого міста; розповідь

про їхню загибель; надання характеристики подій на Сході України; виховання патріотизму,

почуття співпереживання, поваги до сучасних воїнів-захисників України. Під час заходу було

переглянуто слайд-шоу “Загиблі учасники АТО – наші земляки” та відео “Повертайся живим!”.

5. Музей історії школи

Створено музейну кімнату в 1997 р. Матеріали музею використовуються в науково-дослід-

ницькій роботі учнів і методичній роботі вчителів.

У цій кімнаті зібрано матеріали про 55-річну історію нашого навчального закладу, про вчи-

телів, учнів, випускників школи, їхні досягнення.

6. Зала “Історія української вишивки”

У залі зібрані матеріали з історії української народної вишивки. Зосереджена увага на особ-

ливостях вишивки на Катеринославщині. В експозиції розміщено колекцію рушників та зразки

одягу. Традиційно жіночий костюм нашого краю складався з довгої вишитої сорочки, спідниці,

корсетки, фартуха. Орнамент на одязі чи рушнику – це не просто прикраса, а вишита доля, роз-

повідь про потаємні коди української орнаментальної символіки. Вона розкриває можливості

впливу людини на свою долю та благополуччя в сім’ї через повернення до джерел духовного

знання наших предків. Проте історичні зміни в житті людини не могли не відбитися на способі

декору народного одягу – вишивці. Вона зазнала складних еволюційних перетворень. Вишивка

Катеринославщини являє собою складне поєднання тих чи інших чинників, пов’язаних з ет-

нічними традиціями народів, які проживають на цих землях. Основні жіночі прикраси українок –

намисто, стрічки. Тут також є розділ “Жіночі головні убори”, де розміщено дівочі вікові та об-

рядові віночки, жіночі очіпки, виготовлені групою учнів-екскурсоводів разом із учителем за ет-

нографічними описами та фотографіями, колекція хусток.

Група учнів-екскурсоводів, як і рада музейного комплексу, постійно працюють над онов-

ленням виставок, експозицій, добором наукової та художньої літератури, комплектуванням філь-

мотеки, є ініціаторами пошукових акцій і конкурсів. Так, наші екскурсоводи стали призерами

обласних конкурсів майстерності екскурсоводів шкільних музеїв у 2014 та 2015 рр., дипломан-

тами міського конкурсу майстерності екскурсоводів. Активісти ради музейного комплексу бе-

руть активну участь у науково-дослідницькій роботі, акціях та експедиціях: “Історія міст і сіл

України”, “Моя земля – земля моїх батьків”, “Моя Батьківщина – Україна”, “Україна вишивана”.

Ми є лауреатами 4-го Всеукраїнського музейного фестивалю 2015 р. у м. Дніпропетровську.

У музейному комплексі є кінозал, де проходять виховні заходи, перегляд відеофільмів при

проведенні екскурсій, музейних уроків, уроків історії, світової літератури, правознавства. Ві-

деотека налічує 20 екземплярів відеофільмів.

П’ята науково-практична конференція
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Раді музейного комплексу цінну інформацію подають пошукові загони, які щороку одер-

жують завдання та звітують про їх виконання. Пошуковці досліджують долі своїх рідних, корті

бойовими й трудовими подвигами прославили наш край. Учні створюють і захищають свої про-

екти, пишуть наукові роботи, пов’язані з подіями Другої світової війни, подіями сьогодення.

У музейному комплексі наявні оригінальні експонати, зібрані пошуковими загонами школи,

вчителями, батьками, подаровані жителями мікрорайону, волонтерами, учасниками АТО. Рада

музейного комплексу тісно співпрацює зі шкільними музеями міста, Народним музеєм ПАТ

“Азот”, музеєм історії, архівом міста, Народним музеєм Дніпровського металургійного комбі-

нату. Роботі музейного комплексу сприяє співпраця з міською та районною радами ветеранів,

які бувають частими гостями наших заходів

Волонтерська робота є невід’ємною частиною історико-краєзнавчої і пошукової роботи му-

зейних кімнат “Бойової слави” й “Незламні духом”. У кожному класі працюють учні-волонтери,

активісти пошукового руху, які здійснюють вшанування ветеранам вітальними листівками, про-

водять урочисті зібрання за участю ветеранів війни та праці, концерти до свят у мікрорайоні та

для мешканців центру соціальної реабілітації району.

Музей займає провідне місце у навчально-виховному процесі школи завдяки різноманітним

формам діяльності, а саме:

• військово-патріотичні змагання;

•  впорядкування могил загиблих воїнів на військовому кладовищі, покладання квітів;

•  вітання зі святами ветеранів мікрорайону;

•  ведення рукописної книги спогадів та пам’яті, де занотовано долі свідків й учасників Дру-

гої світової війни.

На базі музейного комплексу були проведені:

• Виховний захід “Мужність та відвага крізь покоління” за участю ветеранів Другої світової

війни, воїнів АТО, представників виконкому, учнівського та педагогічного колективів.

• Участь у міській конференції з військо-патріотичного виховання із доповіддю “Музейно-

пошукова діяльність як складова патріотичного виховання учнів”.

• Виховний захід “Герої Збройних сил України”, метою якого було ознайомити учнів із

життям загиблих учасників АТО нашого міста, дати характеристику подій на Сході Ук-

раїни.

• Виховний захід “Пам’ятай про Крути”, який закріпив і поглибив знання учнів про події

під Крутами 29 січня 1918 р., сприяв становленню національної свідомості учнів.

• Виховний захід “Лихо століття”, присвячений пам’яті жертв Голокосту.

• Міський захід “Війна очима дітей війни” за книгою Н. Циганок, під час якого відбулося

ознайомлення школярів із біографією та науковою творчістю автора, висвітлення змісту

книги та надання характеристики подій часів Другої світової війни у нашому місті.

• Міський захід “Глобальний діалог… Презентація книги Ю. Горліс-Горського “Холодний

Яр”, на якому присутніх ознайомили з біографією письменника та подіями його роману.

Головною метою цих заходів є виховання патріотизму, любові до своєї історії, поваги до

героїчних вчинків людей, уміння цінувати мир навколо себе.

У 2017 р. комісією Міністерства освіти і науки України музейному комплексу “Джерело”

присвоєно звання “Зразковий музей”.
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Яремин Вікторія Юріївна
завідувач музею

Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини

Філіал Національного музею народного мистецтва

Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського

ФОРМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ МУЗЕЙНОЇ АУДИТОРІЇ

З ГУЦУЛЬСЬКИМ НАРОДНИМ СТРОЄМ

На сьогодні в українському суспільстві спостерігаємо велике зацікавлення українським на-

ціональним вбранням – рідко хто тепер не має у гардеробі вишитої сорочки чи вінка або на-

миста. Український національний костюм став невичерпним джерелом натхнення, гордості та

практичного втілення у сучасній творчості дизайнерів. Засобами масової інформації постійно

висвітлюється чимала кількість велелюдних заходів у різних областях, пов’язаних із популя-

ризацією українського народного одягу: етнічні фестивалі, виставки, модні покази, реконструк-

ції обрядів.

За такої популярності національного одягу важливо пам’ятати, що споконвіків народний

стрій виконував не тільки практичну функцію, а й ніс у собі певний інформаційний код, був за-

собом соціальної, сімейної та вікової ідентифікації. І все більше українців звертаються до по-

слуг етнографічних музеїв із прагненням пізнати, який одяг та аксесуари носили їхні пращури,

як і з чого вони виготовлялися, яким способом оздоблювалися, для кого призначалися.

Музей – найперша інституція, що здатна “оживити” традиції минулого, наповнити їх новим

змістом та ідеями. Найбільш сприйнятливою і водночас критичною до музейних інновацій є

дитяча та молодіжна аудиторія. Взаємодія з цією категорією відвідувачів вимагає застосування

передових форм і методів музейної педагогіки.

У Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини діє комплекс інтерактив-

них освітніх заходів з ознайомлення учнів із традиційним народним строєм гуцулів. Ці заходи

реалізуються через традиційні та інноваційні форми діяльності закладу. Розглянемо кожну з

них окремо.

1. Екскурсія – класична форма взаємодії музейного співробітника з відвідувачем, яка може

бути ефективною у роботі з дітьми тільки за умов умілого застосування педагогічних тех-

нологій. Під час оглядової дитячої екскурсії Косівським музеєм НМіПГ наукові співро-

бітники окремо приділяють увагу ознайомленню учнів із гуцульським народним одягом.

Для підсилення в учнів пізнавальної мотивації екскурсовод ставить перед ними проблемні

питання: “Чи в когось з Вас є прабабуся або прадідусь? Чи ви роздивлялися їхнє вбрання

на старих фотознімках?”

Як правило, декілька дітей з групи мають такий досвід. Далі музейний працівник де-

монструє дітям збільшені копії світлин початку ХХ ст. із зображенням гуцулів та пропо-

нує порівняти свій сучасний одяг з одягом прабабусь і прадідусів. “А зараз ми дізнаємось,

яким був гуцульський народний костюм сто років тому”, – продовжує свою розповідь ек-

скурсовод. Юні відвідувачі тим часом можуть не тільки роздивлятися у вітринах експо-

зиції старовинний одяг кінця ХІХ – початку ХХ ст., а й відчути на доторк цупке домоткане

сукно, з якого шилися капці, гачі та сардаки, або конопляне полотно, з якого виготовляли
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сорочки та рушники. Можна потримати у руках дерев’яний топірець-бартку й приміряти

капелюх-кресаню. Для цього в залах музею передбачено демонстраційні предмети – су-

часні копії старовинних експонатів. Великий інтерес викликає у дітей можливість потри-

мати в руках веретено та спробувати прясти нитку з овечої вовни, а побачивши на власні

очі, як працює ткацький верстат, учні не приховують своє здивування тим, як багато праці

докладали їхні прабабусі для виготовлення сорочки. З власного досвіду зазначу, що в ек-

скурсії для дітей, особливо для дошкільнят, яскравий емоційний відгук має порівняння

старовинних експонатів з сучасними відповідниками, проведення паралелей між минулим

і сучасним світом. Наприклад, демонструючи гуцульські капці та капчурі, доцільно по-

рівняти їх із сучасними шкарпетками, згадати, як змінилися технології виготовлення

цього виробу за сотні років.

2. Пошукова гра (квест) “Музейні таємниці”. Це інтелектуально-динамічна гра, яка полягає

у проходженні командою вказаного маршруту і передбачає виконання спеціальних зав-

дань. Місцем для проходження такої гри стали всі чотири зали експозиції Косівського

музею НМіПГ. Сценарій заходу розрахований на дітей віком 12-13 років і передбачає

дев’ять завдань для команди від 8 до12 учасників. Виконавши кожне завдання, команда

отримує підказку, де шукати конверт із наступним випробовуванням. Учасників квесту

супроводжує співробітник музею, який координує гру [1].

Завдання розроблялися автором цієї статті для дітей, які мешкають у Косівському і

Верховинському районах Івано-Франківської області і з шкільної програми у загальних

рисах мають уявлення про гуцульський стрій. На практиці ж, таку гру дорослі часто за-

мовляють не тільки для школярів з гірських районів нашої області, а й для учнів – гостей

міста з інших куточків України, що відпочивають у місцевих оздоровчих закладах і вже

були на екскурсії в Косівському музеї НМіПГ.

Наводимо апробовані в нашому музеї зразки квестових завдань, що мають на меті

поглибити і закріпити знання учнів про гуцульській народний одяг та аксесуари:

• “Перед вами манекен з жіночим народним одягом с. Космач. У конверті знайдете етикетки

з гуцульськими назвами елементів вбрання. Розмістіть етикетки на манекені відповідно

до видів одягу”. До завдання додаються етикетки: “кептар”, “хустка”, “сорочка”, “за-

паска”, “крайка”, “постоли”.

• “Придумайте та продемонструйте десять способів використання гуцульського чоловічого

топірця – бартки”. Дерев’яний топірець із демонстраційних предметів видається коор-

динатором.

• Дидактична гра – лото. На кожній з 10 карток є по одному зображенню і по одній назві

елемента народного строю гуцулів. Потрібно скласти всі картки як у грі доміно – таким

чином, щоб назва одягу відповідала його зображенню.

• “За допомогою координатора гри навчись зав’язувати хустку по-верховинські “в ґуші”.

• “Роздивись у вітрині вишивки на гуцульських жіночих сорочках. Зверни увагу на шну-

роподібне оздоблення, яке розділяло орнамент на окремі частини. Це один з найдавніших

вишивальних швів, дуже поширений на Верховинщині та в деяких селах Косівщини. На-

зивається цей шов “шнурок”. За допомогою координатора навчись виконувати такий шов

на полотні”.

Програмою гри передбачені й інші завдання, які знайомлять учнів із гуцульськими

ремеслами, відомими майстрами та народними традиціями. За кожне самостійно вико-

нане завдання команда отримує бали або фішки, які у кінці підраховуються. По завер-

шенні гри школярі отримують підказку, де захований подарунок для учасників гри.

3. Інтерактивне заняття “Скриня прабабусі” – один із найпопулярніших освітніх заходів у

музеї. Музейний співробітник пропонує дітям дізнатися, який одяг носили на Гуцульщині

сто років тому. Для того, щоб більш яскраво це уявити, серед групи учнів обираються
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хлопчик і дівчинка, яким музейний педагог пропонує на деякий час перетворитися на

справжніх гуцулів. Зазвичай, дітям дуже цікаво побачити своїх ровесників у новому не-

звичному образі. Для такого перевтілення музейні співробітники підібрали демонстра-

ційні комплекти – сучасні репліки чоловічого та жіночого народного одягу і головних

уборів. Всі елементи костюма послідовно вдягаються на обраних з групи школярів “мо-

делей” – починаючи від сорочки та закінчуючи головними уборами. Протягом заняття

відбувається активне спілкування музейного педагога з дітьми. Стимулюється воно і по-

становкою проблемних запитань до учнів. Наприклад: “Чи замислювалися ви, чому гу-

цульські постоли шилися з задертим догори носиком?” Або: “Як ви вважаєте, чому гуцули

в деяких випадках носили кептар навиворіт?”

На практиці діти, як молодші школярі, так і підлітки, дуже емоційно сприймають таке

перевтілення своїх однолітків та можливість порівняти свій сучасний одяг із вбранням

часів їхніх прабабусь. Для закріплення почутого і побаченого на інтерактивному занятті

“Скриня прабабусі” всі учасники заходу отримують у подарунок розмальовки із зобра-

женням гуцула й гуцулки, де зазначені автентичні назви всіх елементів костюма [2].

4. Щорічна виставка “Гуцульщина. Дитячий погляд” об’єднує творчі роботи учнів поза-

шкільних навчальних закладів Косівського району. В цьому проекті Косівський музей

НМіПГ разом із партнерами з Косівської РДА прагне привернути увагу юного покоління

до культурної і мистецької спадщини гуцулів, яка дотепер збереглася в Косівському

районі та є унікальною і затребуваною у сучасному світі. Положення виставки пропонує

декілька тем для зображення, зокрема: “Живі традиції гуцулів”, “Гуцульські автентичні

ремесла”. Відображення цієї тематики так чи інакше спонукає учнів та педагогів до ви-

вчення особливостей гуцульського народного строю. Музей пропонує безкоштовні кон-

сультації для учасників виставкового проекту “Гуцульщина – дитячий погляд”. Презен-

тація виставки третій рік поспіль відбувається під час загальноміського свята до

Всесвітнього дня захисту дітей 1 червня [3].

Науковий колектив Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини докла-

дає максимум зусиль, щоб мотивувати наймолодших відвідувачів подивитися на свій край з ін-

шого ракурсу – відкрити для себе цінність і актуальність живих гуцульських традицій і ремесел

та, зокрема, народного строю. Результатом цієї роботи став ряд цікавих освітніх проектів, що

створили позитивний імідж Музею у сфері культурно-освітньої галузі міста та активізували

співпрацю з дитячими освітніми закладами, туристичними агенціями й оздоровчо-відпочинко-

вими комплексами.

Примітки

1. Яремин В. Гуцульський квест у музеї. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hutsul.museum/events/

2016/huculskyy-quest/

2. Яремин В. Музей – цікавий для дітей // Гуцульський край. Косівська районна газета. – Косів, 2016. –

№ 18(1478). – С. 5.

3. Яремин В. Дитяче свято в музеї. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kosivart.if.ua/ 2017/06/04/8352/

П’ята науково-практична конференція
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Ярошенко Юлія Олександрівна
методист

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ЮНИХ КРАЄЗНАВЦІВ ТА АКТИВІСТІВ МУЗЕЇВ 

ПРИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ДІЄВА ФОРМА 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Однією з усталених форм краєзнавчої роботи Полтавського обласного центру туризму і

краєзнавства учнівської молоді (ПОЦТКУМ) є обласний зліт юних краєзнавців та активістів

музеїв при навчальних закладах [1, 86]. ПОЦТКУМ проводить його щорічно майже три з по-

ловиною десятиліття поспіль. Завдяки популяризації пошуково-дослідницької діяльності й му-

зейної справи, обміну досвідом роботи зліт сприяє формуванню національної самосвідомості

в учнівської молоді, виховує у школярів любов до рідної землі, її природи, повагу до історії та

культури українського народу. До участі у зльотах запрошуються делегації (збірні команди)

представників пошуково-краєзнавчих об’єднань, активістів музеїв при навчальних закладах від

міста, району (а останнім часом – і від об’єднаної територіальної громади), навчального закладу

обласного підпорядкування, професійно-технічного навчального закладу. Команди складаються

з кількох дітей та 1-2 керівників.

Зльоти бувають як тематичні (наприклад, 2007 р. зліт об’єднав учасників Всеукраїнської

історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді “Україна вишивана”,

2011 р. – активістів музеїв при навчальних закладах, 2017 р. – юних фольклористів-етнографів

та активістів етнографічних музеїв при навчальних закладах), так і ті, на яких представлені

різні напрями краєзнавчих досліджень і роботи музеїв. Програма зльоту зазвичай передбачає

проведення виставки з досвіду роботи, творчих майстерень, різноманітних акцій. На тематич-

них зльотах і в рамках акцій проводять майстер-класи.

До облаштування виставки з досвіду роботи висуваються певні вимоги. Виставка кожної

делегації повинна мати етикетку із зазначенням назв творчого об’єднання/музею, навчального

закладу, району (міста, територіальної громади). Виставкова експозиція може складатися з

планшетів та різного пристендового матеріалу. Допускається незначне використання фондів

музею при навчальному закладі, якщо його експонати пов’язані з висвітленням результатів по-

шукової роботи, але заборонено представляти музейні предмети, що мають виняткову музейну

цінність – натомість можуть експонуватися фотографії, муляжі, копії експонатів. Рекомендуємо

оформлювати виставкову експозицію в єдиному стилі та одній кольоровій гамі, не переванта-

жувати інтер’єр численними елементами, щоб відвідувачі бачили головне у змісті. Делегації

готують виступ – захист виставки тривалістю до 3 хвилин.

Робота творчих майстерень організовується за напрямами краєзнавчого пошуку. Так, на

ХХХІІІ зльоті це були майстерні “Природниче краєзнавство”, “Історичне краєзнавство”, “Фоль-

клор та етнографія”, “Досвід роботи музеїв при навчальних закладах”.

На тематичному фольклорно-етнографічному ХХХIV зльоті діяли майстерні “Скарбниця

народної мудрості”, “Кришталеві джерела”, “В українській світлиці”. На першій із них перед-

бачалося представлення звітів наступного спрямування: вивчення діалектів рідного краю, ство-

рення рукописних етнографічних словників свого регіону; відшукування і запис старовинних
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пісень, легенд, притч, казок, дум та інших зразків пісенного та поетичного фольклору; запис

приказок і прислів’їв, пов’язаних з прогнозуванням погоди, змінами у природі, поведінкою

людей; розвиток української музичної культури; дослідження історії виникнення обрядів і свят

кожної пори року, народних вірувань, ворожінь, секрети народної медицини; відродження на-

родних і сімейних свят, ігор, забав, обрядів, звичаїв. До участі у другій майстерні запрошува-

лися об’єднання, які вивчали народні ремесла і промисли, регіональний національний побут

та одяг, інструментарій свого краю, народну архітектуру, речі домашнього вжитку, різні види

господарської діяльності, української кухні, досліджували свій родовід, вивчали історію укра-

їнського козацтва. Під час роботи третьої творчої майстерні активісти музеїв етнографічного

профілю при навчальних закладах презентували роботу всіх секторів (пошукової, фондової,

експозиційної, екскурсійно-просвітницької роботи) свого музею.

Делегації можуть брати участь як в одній, так і у кількох майстернях. Для виступу на твор-

чій майстерні встановлюється регламент – 7 хвилин. Виступи можуть супроводжуватися вико-

ристанням мультимедійних презентацій, відеороликів, різним унаочненням, виконанням фраг-

менту пісні, танку, інсценуванням короткого фрагменту обрядової дії і т. ін.

Останні зльоти ознаменувалися проведенням акцій, покликаних залучити юних краєзнавців

до посильної допомоги воїнам АТО. Це, зокрема, акція “Подаруй частинку тепла”: делегації,

які виявили таке бажання, підготували воїнам – учасникам АТО індивідуальні подарунки, до

яких поклали невеличкі обереги з побажаннями, лікувальні збори чаїв, солодощі, рукавички,

шкарпетки, носові хустинки, засоби гігієни тощо. Також було організовано збір коштів, листі-

вок, малюнків до “Скриньки Добра”, працював майстер-клас із виготовлення оберегів. Зібрані

подарунки й кошти передані волонтерам для учасників антитерористичної операції з Полтав-

ської області.

До організації роботи майстер-класів причетні як працівники та вихованці ПОЦТКУМ, так

і делегації – учасники зльоту. Наприклад, у рамках ХХХIV зльоту юних фольклористів-етно -

графів та активістів етнографічних музеїв при навчальних закладах делегаціям надавалася мож-

ливість провести майстер-класи з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва. Про ба-

жання провести майстер-клас учасники мали повідомити завчасно, зазначивши це у заявці на

участь у зльоті. Цією пропозицією скористалося сім делегацій.

Потужний виховний заряд несе і урочисте відкриття зльоту, на якому лунають виступи до-

рослих краєзнавців, працівників музеїв, презентуються кращі звіти про роботу пошукових

об’єднань учнівської молоді, виконуються високохудожні концертні номери.

До участі у зльотах залучається досить широке коло учнівської молоді: як у ХХХІІІ, так і в

ХХХIV зльотах (2016, 2017 рр.) узяли участь 120 вихованців пошукових об’єднань та активістів

музеїв при навчальних закладах області.

Отже, обласні зльоти юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних закладах ви-

конують низку важливих функцій: виховання в учнівської молоді патріотизму, поваги до на-

родних звичаїв, традицій, долучення до духовних і культурних цінностей українського народу,

поглиблення духовної єдності поколінь; розширення і поглиблення знань учнівської молоді з

історії та культури свого краю, розвиток інтересу до дослідницької, краєзнавчої, музейної ро-

боти; активізації роботи пошукових об’єднань учнів та музеїв при навчальних закладах, попу-

ляризації й розповсюдження кращого досвіду пошуково-дослідницької і музейної роботи у за-

кладах освіти; привернення уваги державних установ та громадських організацій до питань

збереження і примноження історико-культурного надбання Полтавщини.
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