1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

ФІЛІПЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК [37:069.12] (477) (20-“18”) І (20-“20”)
ДИСЕРТАЦІЯ
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ
УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Подається на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_______________/Н.О. Філіпчук
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)
Науковий керівник:
Ничкало Нелля Григорівна
доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член (академік) НАПН України,
академік-секретар Відділення професійної освіти
і освіти дорослих НАПН України
Київ – 2020

2

АНОТАЦІЯ

Філіпчук

Н.О.

Становлення

і

розвиток

педагогічно-

просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок ХХІ
століття). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. –
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2020.
У дисертації вперше досліджено педагогічно-просвітницьку діяльність
музеїв України та обґрунтовано можливості використання прогресивних і
конструктивних ідей вітчизняного і зарубіжного досвіду взаємодії освітніх і
музейних закладів у сучасних соціокультурних умовах.
Бібліографічний аналіз проблеми становлення і розвитку педагогічнопросвітницької діяльності музеїв України в кінці ХІХ – на початку ХХІ ст.
уможливив виявлення джерелознавчих ресурсів, праць, в яких: обґрунтовано
аксіологічну,
просвітницької

культурологічну,
діяльності

музеїв;

світоглядну
публікації,

основу

педагогічно-

присвячені

розвитку

української музейної справи. Викладено результати досліджень вітчизняних
і зарубіжних вчених з історії педагогічного просвітництва; проаналізовано
питання теорії і практики становлення і розвитку музеєзнавства в
українській діаспорі тощо.
На основі бібліографічного аналізу доведено, що на різних історичних
етапах формувались теоретичні та практичні засади вітчизняного і
зарубіжного музеєзнавства, музейної педагогіки та музейної освіти, а також
набували розвитку різні підходи до психолого-педагогічних, історичних,
світоглядно-ментальних проблем українського музейного просвітництва,
національної музейної політики, музейної педагогіки. Усе це має важливе
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значення

для

становлення

особистості,

національно-державницьких

устремлінь, формування діалогу культур і гуманізації міжлюдських взаємин
на початку ХХІ століття.
Вивчення ґенези розвитку педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв української діаспори дало змогу з’ясувати, що вагому роль у
становленні музейної педагогіки, музейної освіти відігравала просвітницька
діяльність закладів освіти і наукових інституцій зарубіжжя на початку ХХ ст.
(Український вільний університет, Відень-Прага; Український високий
педагогічний інститут імені М. Драгоманова в Празі; Український науковий
інститут в Берліні та ін.). Цінним є творчий доробок Українського історичнофілологічного товариства в Празі, Українського товариства прихильників
книги в Празі, Українського Військово-історичного товариства у Варшаві.
Доведено, що українознавча спрямованість діяльності музеїв у зарубіжних
країнах сприяла зміцненню національної ідентичності, єдності українців
усього світу: Музей українсько-руської культури у Свиднику (Словаччина);
музей “Село спадщини української культури” біля Едмонтона (Канада);
музейне містечко Шандро близько Вегервіля (Канада); музеї Т. Шевченка
(Канада, Казахстан, Росія), І. Франка (Канада), Л. Українки (Грузія),
М. Гоголя (Росія, Італія), С. Петлюри (Франція) та ін. З’ясовано, що процеси
становлення

в

Європі

національних

музеїв

зумовлені

зростанням

національної самосвідомості європейців. Розвиток музейної справи в XIX –
на початку XX ст. суттєво вплинув на систему цінностей європейського
суспільства. Музей як заклад загальнонаціонального значення з його
соціальними завданнями

і

функціями ставав

необхідним атрибутом

суверенної держави. Формувалися музеї національного мистецтва ( Париж,
Мюнхен, Національна галерея британського мистецтва), національної історії
і

культури

(Музей

національних

старожитностей

у

Сен-Жермені,

Національний музей старожитностей у Бухаресті, Німецький національний
музей у Нюрнберзі, Угорський національний музей, Національний музей у
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Празі, Національний музей старожитностей у Копенгагені та інші). На
європейському континенті, зокрема в Польщі, у другій половини ХІХ ст.
почали створюватися педагогічні музеї (Музей шкільних років Стефана
Жеромського в м. Кєльце, Януша Корчака у Варшаві, Яна Амоса
Коменського в м. Лєшно (Польща).
Вивчення діяльності цих та інших музеїв уможливило виявлення таких
тенденцій: музейний ренесанс; активне розширення мережі музейних
закладів різних типів; зростання полікультурного партнерства в педагогічнопросвітницькій діяльності музеїв і закладів освіти; музейна робота на основі
принципів

науковості,

історизму

та

міждисциплінарності;

посилення

педагогічно- просвітницької місії музейних установ в умовах глобалізаційних
та євроінтеграційних процесів; вплив музеїв на діяльність української
діаспори, виховання української національної свідомості; утвердження ідеї
музею як “третього дому” тощо.
Дослідження становлення і розвитку музейної справи в Україні на
різних історичних етапах дало змогу виявити основні чинники поступу
музейної

справи,

зокрема:

культурно-історичні,

суспільно-політичні,

просвітницькі, персонологічні. Витоки становлення національного музейного
просвітництва на українських землях зумовлені протомузейною еволюцією
часів Київської Руси, розвитком музейної справи в історичні періоди
козацько-гетьманської

держави,

Української

Народної

Республіки.

У

політичному і національно-культурному вимірах складним був період другої
половини ХVІІ – початку ХХ століття в умовах колонізації українських
земель Російською та Австро-Угорською імперіями.
У часи українських визвольних змагань та проголошення УНР (1917 1921 рр.), а також політики “українізації” в 20-их роках ХХ століття було
посилено увагу до просвітницької діяльності, заснування нових музеїв,
археологічних, культурно-історичних наукових розвідок, видання музейних
альбомів, путівників, буклетів, каталогів, збірників праць тощо. У середині
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ХХ століття розвиток музейної справи пов’язаний передусім з діяльністю
Українського

товариства

Республіканського

охорони

методичного

пам’яток

кабінету

історії

та

музеєзнавства,

культури,
відкриттям

державних музеїв, їх уніфікацією за певним алгоритмом(музейна кімната –
музей на громадських засадах – народний музей – філіал державного музею–
державний музей). Важливе наукове значення має досвід створення перших
програм з музейної педагогіки, музеєзнавства в університетах, розроблення
методик екскурсійної справи в музеях, укладання перших лекційних курсів з
музейної справи, на засадах комуністично-радянської ідеології. Виявлено, що
з 1990-х років у музейному просторі

України

відбувається культурне

відродження на засадах національних пріоритетів та цінностей, посилюється
увага до просвітницької місії музеїв, використання цінних музеєзнавчих
ресурсів в освітній практиці, презентація результатів досліджень українських
вчених, музеєзнавців на міжнародному рівні.
Серед головних напрямів музейної діяльності (науково-дослідна
робота,

науково-освітня,

пам’ятко-охоронна,
музейних

науково-фондова,

бібліотечна,

зібрань)

видавнича,

науково-експозиційна,

виокремлено:

науково-освітній,

реставраційна,
комплектування
експозиційний,

виставковий, які суттєво впливають на взаємодію освітніх і музейних
закладів. Їх зміст сприяє формуванню компетентностей різних категорій
відвідувачів відповідно до мети і видів просвітницької діяльності:
формальний напрям передбачений навчальними планами і програмами
підготовки

майбутніх

фахівців,

організаційними

формами

планової

навчальної, виховної, дослідницької роботи учнів середніх загальноосвітніх
закладів і студентів вищих закладів освіти; неформальний– розвиток
музейної

культури

на

основі

творчого

поєднання

традиційних

та

інноваційних форм і методів з урахуванням інтересів, потреб різних
категорій громадян; інформальний – реалізується завдяки внутрішній
мотивації певної особи (дитини чи дорослого, фахівців різних соціально-
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економічних сфер, представників молодіжних субкультур, осіб “срібного” і
“золотого” віку тощо) відвідування музейних закладів уможливлює їх
саморозвиток, духовне й емоційне самовдосконалення.
З’ясовано, що якість музейної комунікації значною мірою залежить від
її наукового обґрунтування, організації просвітницької діяльності на основі
принципів музейної педагогіки (органічний зв’язок культури і освіти;
взаємодія музею і закладу освіти; урахування індивідуальних і вікових
особливостей відвідувачів, їхніх інтересів, прагнень і побажань; особистісноорієнтовний підхід у діяльності конкретного музею). Важливу роль у
впровадженні

нових

комунікаційних

форм

і

методів

педагогічно-

просвітницької діяльності роботи музею відіграє використання положень
музейної педагогіки. Визначення мети і завдань музейної комунікації
потребує врахування суспільного призначення музею, його соціальних
функцій. Доведено необхідність використання у сучасному музеї окремих
каналів комунікації та інноваційних технологій (4D технологій, сенсорних
кіосків та панелей, а також мобільних додатків тощо).
Обґрунтовано, що музейна педагогіка – міждисциплінарна галузь
наукового знання, субдисципліна педагогічної науки, що формується на
основі

інтегрованих

знань

з

філософії,

історії,

психопедагогіки,

музеєзнавства, культурології й спрямована на передачу суспільству
соціально-культурного досвіду в умовах музейного середовища.
На основі вивчення джерел доведено, що музейна педагогіка в
західноєвропейських країнах і США почала розвиватись в другій половині
ХІХ століття, а в Україні – на сто років пізніше. З-поміж соціокультурних
функцій музейної педагогіки визначено такі: використання значного
потенціалу культурних цінностей для розвитку особистості; розширення
можливостей для удосконалення формального і неформального освітніх
просторів, освітнього процесу як за змістом, так і за використанням
інноваційних форм, підходів і методів освітньої діяльності; наповнення

7

контенту розвитку особистості (нові знання, сенси, смисли); створення
необхідних умов для ефективної взаємодії музеїв і закладів освіти, мета якої
– передавання суспільству знань, естетичних, морально-етичних взірців,
формування потреби співучасті і співпереживання; сприяння глибокого
розуміння інтересів і цінностей суспільства.
Обґрунтовано, що використання концептуальних ідей музейної
педагогіки у формальній, неформальній та інформальній освіті передбачає:
врахування музеального контенту в змісті освіти; створення психологічно
вмотивованого середовища для емоційного, естетичного й етичного
переживання; зорієнтованість на формування здатності індивіда, публіки
емоційно сприймати довкілля та розвивати емоційну пам’ять; розширення
діалогічності в процесі взаємодії між між музейним педагогом і відвідувачем;
збагачення освітньо-виховного середовища з допомогою музейної культури;
впровадження

активних

суб’єкт-суб’єктних

форм

освітньо-виховного

процесу.
Зміст педагогічно-просвітницької діяльності визначається: суспільними
потребами;
пізнавальним

характеристикою
інтересом,

музейних

психологічними

експозитів;

індивідуальним

особливостями

емоційного

інтелекту та соціальним станом відвідувача й особливо – фаховим рівнем
музеєзнавчої підготовленості педагога, а також відповідно до стандарту
вищої освіти України за спеціальністю “Музеєзнавство, пам’яткознавство”
(2020).

Незважаючи

на

формальну

відсутність

у

“Національному

класифікаторі України. Класифікатор професій ДК 003:2010” професії
“Музейний педагог”, музеєзнавча культура стає невід’ємною складовою
системи педагогічної освіти, підготовки кадрів, освітнього процесу,
педагогічно- просвітницької діяльності.
Перспективи розвитку педагогічно-просвітницької діяльності музеїв
України обґрунтовано на концептуальному, законодавчому, педагогічнопросвітницькому,

особистісному

рівнях.

На

концептуальному

рівні
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обґрунтовано положення щодо музейної педагогіки, яка в сучасному
глобальному світі розвивається на основі ключових моделей суспільної
взаємодії в системах “людина – людина”, “людина – культура”, ”людинаприрода”. Місією музейної педагогіки є вироблення і впровадження
аксіологічної парадигми відповідно до часу, національних інтересів, потреб
українського народу. Музейна педагогіка як наукова галузь і водночас як
навчальна дисципліна у закладах освіти різних типів функціонує на основі
культури,

виконуючи

світоглядні,

культурно-освітні

функції,

сприяє

трансформації музею, уможливлює реалізацію важливої соціальної функції
збереження національної культурної спадщини, відродження

історичної

пам’яті. На законодавчому рівні цілеспрямовано реалізується стратегія
державної підтримки музейного просвітництва у формальній, неформальній
та інформальній освіті з метою утвердження цінностей громадянського
суспільства,

національно-

патріотичного

виховання

особистості.

На

педагогічно-просвітницькому рівні доведено необхідність оновлення змісту,
форм і методів освіти з урахуванням досягнень музейного просвітництва,
оскільки музейна культура впливає на підвищення ефективності освітнього
процесу,

формує

повсякденному

в

житті

учня,

студента

предмети

компетентність

музейного

значення”.

“оцінювати
Ідеї

в

музейної

педагогіки, спрямовані на розвиток взаємодії учасників просвітницької
діяльності, впливають на вирішення проблем формування особистості, її
світогляду, ціннісного ставлення й переконань, використовуючи для цього
пріоритети знань, наукову й об’єктивну достовірність, емоційно-почуттєві
фактори. Педагоги-практики, музейні працівники мають актуалізувати
проблеми

міждисциплінарності

у

сфері

просвітницької

діяльності.

Завданнями є: суспільна значимість, доступність, цікавість, корисність
музейних фондових матеріалів, вмотивованість відвідувача до пізнання
культурних цінностей, що передбачають якісну комунікацію, уможливлюють
педагогічну майстерність музейного працівника. На особистісному рівні
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музей розглядається як просвітницький осередок, що володіє повним
спектром культурних цінностей духовного і матеріального характеру,
різноплановими
художніми,

пізнавальними,

історичними

науково-пошуковими,

надбаннями,

духовними

й

мистецькими,
природничими

вартостями.
Доведено,

що

педагогічно-просвітницька

діяльність

музеїв

є

ефективним чинником культурно-освітньої сфери, оскільки впливає на
світоглядне розуміння того, що можна зберегти, зміцнити українську
державність, ідентичність і конкурентоспроможність лише спираючись на
високий рівень національної свідомості народу. Музей як суспільний
інститут, педагогічне просвітництво мають слугувати цим високим цілям та
ідеалам. Обґрунтовано, що якісна педагогічно-просвітницька діяльність,
музейна комунікація відбуваються завдяки професійній майстерності
музейного музейного працівника, педагога, який покликаний передавати
неповторні, оригінальні форми вивчення культурної спадщини, мистецьких
вартостей,

історії,

уможливлюючи

виконання

головної

місії

щодо

громадянського, духовного, естетичного, інтелектуального, національнопатріотичного виховання особистості.
Розроблено авторський навчально-методичний комплекс “Музейна
педагогіка” для працівників музеїв і закладів освіти, спрямований на
вивчення досвіду педагогічно-просвітницької діяльності музеїв у взаємодії із
закладами освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст. У методичних
рекомендаціях розкрито можливості творчого використання концепцій і
теорій музейної педагогіки у неформальній освіті педагогів, висвітлено
ґенезу становлення української музейної педагогіки, суспільно-політичні та
ідеологічні засади розвитку музеєзнавства в Україні, проаналізовано творчі
здобутки українських музейних інституцій у взаємодії із закладами освіти
упродовж історії становлення української музейної справи. Навчальна
програма спецкурсу “Музейна педагогіка”, що адресована вчителям,
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музейним

працівникам,

сприятиме

розвитку

критичного

мислення,

дослідницьких умінь, налагодженню взаємодії у системі “школа – музей”,
вдосконаленню умінь педагогів з тематичного добору музейних експозицій з
урахуванням індивідуальних потреб особистості в умовах неформальної
освіти. Запропонований практикум з проблем використання потенціалу
музейної педагогіки уможливлює ґрунтовне вивчення результатів досліджень
з музейної педагогіки, національного музеєзнавства на основі поєднання
традиційних та інноваційних форм, методів і засобів в умовах неформальної
освіти. Комплекс дидактичних завдань спрямовується на інтенсифікацію
опанування

музейними

тематичними

матеріалами

культурологічного,

мистецтвознавчого змісту, ознайомлення різних категорій населення з
методами

роботи

музеїв,

з

мистецько-просвітницькими

заходами,

організованими з метою розвитку ціннісних орієнтирів, формування
національно свідомої світоглядної позиції (Музей народної архітектури та
побуту України, Музей видатних діячів культури, Будинок-музей Миколи
Лисенка, Музей книги і друкарства, Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, Національний музей Тараса Шевченка,
Музей Івана Гончара та ін.); використання потенціалу реальних та
віртуальних екскурсій.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у
тому, що: вперше цілісно досліджено становлення і розвиток педагогічнопросвітницької діяльності музеїв України наприкінці ХІХ – початку ХХІ ст.;
простежено розвиток музейної справи в Україні на різних історичних етапах;
обґрунтовано положення щодо музею як суспільного інституту збереження,
пізнання і вивчення культурної спадщини та просвітницької спрямованості
національної музейної справи; виявлено особливості розвитку педагогічнопросвітницької діяльності музеїв української діаспори; проаналізовано
життєтворчість зарубіжного українства в музейно-освітньому просторі
західноєвропейських країн, США і Канади; обґрунтовано теоретичні засади
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розвитку музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки; виявлено
культурно-історичні

та

соціально-педагогічні

передумови

становлення

національної музейної справи; обґрунтовано основні напрями і зміст
педагогічної взаємодії

музею і закладів освіти; визначено специфіку

комунікації в системі “музей-заклад освіти”; здійснено компаративний аналіз
досвіду

діяльності

вітчизняних

і

зарубіжних

музеїв;

обґрунтовано

перспективи розвитку педагогічно-просвітницької діяльності музеїв в Україні
на

концептуальному,

законодавчо-

регулятивному,

педагогічно-

просвітницькому, особистісному рівнях. У науковий обіг введено 138
архівних

документів,

педагогічного,

більше

історичного,

тридцяти

філософського

праць

культурологічного,

спрямування;

теоретично

обґрунтовано положення щодо педагогічно-просвітницької діяльності музеїв
в Україні на різних історичних етапах, світоглядних і культурно-мистецьких
цінностей закордонного українства та його ролі в розвитку національної
музейної справи, суспільної значимості використання досягнень музейної
педагогіки як міждисциплінарної галузі наукового знання в сучасних
соціокультурних

умовах;

уточнено

сутність

понять

“педагогічно-

просвітницька діяльність музеїв”, “музейний простір”, “функції музеїв”,
“музейна
подальшого

комунікація”,
розвитку

“музейна
набули

педагогіка”,

положення

щодо

“музейний

педагог”;

систематизації

українських і зарубіжних музеєзнавців, мистецтвознавців,

ідей

культурологів,

педагогів про взаємодію музеїв, закладів освіти, інших соціальних інституцій
та особливостей комунікації в системі “музей – заклад освіти”.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні
навчально-методичного комплексу, що охоплює навчальну програму,
методичні рекомендації для педагогічних і музейних працівників, творчі
завдання з проблем взаємодії музеїв, закладів освіти, використання реальних
і віртуальних ресурсів музейних інституцій. Запропоновано тематику
презентацій музейних експозицій, індивідуальні дослідницькі завдання,
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дискусійні

платформи,

онлайн-екскурсії,

що

сприяють

розширенню

можливостей в організації педагогічно-просвітницької діяльності різних
видів музеїв.
Результати дослідження доцільно використовувати у закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, в
університетах, музейних установах. Основні теоретичні і практичні
результати

дослідження

можуть

використовуватися

дослідниками

і

педагогами-практиками з метою оновлення освітніх навчальних і робочих
програм з гуманітарних дисциплін, а також підготовки відповідних
навчально-методичних комплексів, підручників і навчальних посібників
нового покоління.
Ключові слова: музей, музейна педагогіка, педагогічно-просвітницька
діяльність музеїв, національне музеєзнавство, музейне просвітництво,
музейний педагог, українська діаспора, Україна.
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ANNOTATION
Filipchuk N.О. Emergence and Development of PedagogicalEducational Activity of Museums of Ukraine (late ХІХ – early ХХІ). –
Qualification degree thesis manuscript.
Doctorate Degree Thesis (PhD in Pedagogical Sciences) in Major
13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy. – Ivan Ziaziun Institute of
Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.

The thesis has been first to comprehensively research pedagogicaleducational activity of museums of Ukraine and ground possibilities of utilizing
progressive and constructive ideas of Ukrainian and foreign experience of
interaction of educational and museum institutions in modern social-cultural
conditions.
Bibliographical analysis of the problem of emergence and development of
pedagogical-educational activity of museum of Ukraine in late XIX – early XX
enabled discovering sources of works which grounded axiological, culturological,
outlook basis for pedagogical-educational activity of museums, publications which
were dedicated to development of Ukrainian museum studies. Outcomes of
research conducted by Ukrainian and foreign scientists on history of pedagogical
education have been published, the issue of theory and practice of emergence and
development of museum studies in Ukrainian diaspora has been analyzed.
On the grounds of bibliographical analysis it has been proven that on
different historical stages theoretical and practical foundations of Ukrainian and
foreign museum studies, museum pedagogy and museum education were formed,
various approaches to psychological-pedagogical, historical, outlook-mental
problems of Ukrainian museum education, national museum policy, museum
pedagogy were developing. All aforementioned is significant for establishment of a

20

personality, national-state strivings, formation of a dialogue between cultures and
humanization of interpersonal relationships in the early XX century.
Studying genesis of development of pedagogical-educational activity of
museums of Ukrainian diaspora has enabled to clarify that a major role in
emergence of museum pedagogy, museum education was played by educational
activity of foreign educational and scientific institutions in the early XX century
(Ukrainian Free University, Vienna-Prague; Ukrainian High Pedagogical Institute
named after M. Drahomanov in Prague; Ukrainian Scientific Institute in Berlin
etc.). A valuable asset was made by Ukrainian Historical-Philological Society in
Prague, Ukrainian Military-Historical Society in Warsaw etc.. It has been proven
that Ukrainian studies direction of museum activity in foreign countries
contributed to uniting efforts of the Ukrainians worldwide, namely those of
Museum of Ukrainian-Russ Culture in Svidnik (Slovakia); “Village of Ukrainian
Culture Heritage” museum near Edmonton (Canada); Shandro museum town near
Vegreville (Canada); T. Shevchenko museums (Canada, Kazakhstan, Russia), I.
Franko museum (Canada), L. Ukrayinka museum (Georgia), M. Hohol museums
(Russia, Italy), S. Petliura museum (France) etc.. It has been discovered that in the
second half of the XIX century pedagogical museums (Museum of School Years of
Stefan Zeromski in Kielce, Museum of Janusz Korczak in Warsaw, Museum of Jan
Amos Komensky in Leszno (Poland) etc. started appearing.
Studying activity of this and other museums has enabled observing the
following tendencies: museum renaissance; active growth of various kinds of
museum institutions network; growth of polycultural partnership in pedagogicaleducational activity of museums and educational institutions; museum work on the
grounds of principles of scientific character, historicism and interdisciplinary
approach;

strengthening

of

pedagogical-educational

mission

of

museum

institutions in the conditions of globalization and Europe integration processes;
impact of museums on activity of Ukrainian diaspora, raising Ukrainian national
mentality; establishment of the idea of a museum being “third home” etc..

21

Research of emergence and development of museum activity in Ukraine on
different historical stages has enabled defining main factors of establishment of
museum activity, namely: cultural-historical, social-political, educational, personal.
Emergence of national museum education on Ukrainian territories was inspired by
protomuseum evolution of Kiev Russ times, development of museum activity in
historical periods of Cossack-Hetman state, Ukrainian People’s Republic. The time
period of colonization of Ukrainian territories by Russian and Austrian-Hungarian
Empires in the second half of XVII – early XX was a difficult one in political and
national-cultural dimensions.
The times of Ukrainian liberation wars and formation of Ukrainian People’s
Republic (1917- 1921), as well as “ukrainization” policy in the 1920s,
demonstrated increased attention to performing educational activity, founding new
museums, archeological, cultural-historical scientific diggings, publishing museum
albums, guidebooks, booklets, catalogues, collections of works etc.. In the mid XX
century development of museum activity was primarily connected with activity of
Ukrainian Society of Historical and Cultural Heritage Preservation, Republican
Methodical Office of Museum studies, opening of state museums, their unification
based on a certain algorithm (museum room – public initiative museum – people’s
museum – state museum branch – state museum). Of scientific significance are
experience of creating first university course syllabuses on museum pedagogy and
museum studies, development of museum tour activity programs, establishment of
first lecture courses on museum studies on the grounds of Communist-Soviet
ideology. It has been discovered that since the 1990s cultural renaissance has been
taking place on the grounds of national priorities and values, attention to
educational activity of museums has been growing, valuable museum studies
resources have been utilized in educational practice, outcomes of research
conducted by Ukrainian scientists, museum experts have been presented on the
international level.
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Among main directions of museum activity (scientific research work,
scientific-educational work, scientific fund work, publishing, restoration, heritage
preservation, library work, scientific exhibit work, museum collection compiling)
there have been singled out scientific-educational, exhibit and collection ones,
which considerably impact interaction of educational and museum institutions.
Their content contributes to formation of competencies of various visitor
categories according to goals and kinds of educational activity: formal direction is
implied by curriculums and syllabuses of would-be specialists training,
organizational forms of planned educational, teaching and research work for
secondary educational institutions pupils and higher educational institutions
students; non-formal one is used for development of museum culture on the
grounds of creative union of traditional and innovational forms and methods with
consideration of interests and needs of various categories of people; informal one
is fulfilled thanks to internal motivation of a certain person (a child or an adult, an
expert in any social-economic area, a representative of youth subculture, a silver
surfer of a golden age person etc.) with self-development, spiritual and emotional
self-growth being made possible through vising a museum institution.
It has been found out that quality of museum communication mainly
depends on its scientific grounding, organization of educational activity based on
principles of museum pedagogy (organic connection of culture and education;
interaction between a museum and an educational institution; considering
individual and age peculiarities of visitors, their interests, needs and expectations;
person-oriented approach in activity of an individual museum). A major role in
introduction of new communication forms and methods of pedagogical-educational
activity of a museum is played by applying museum pedagogy policy. Stating a
goal and tasks of museum communication requires consideration of public purpose
of a museum and its social functions. Necessity of use of separate communication
channels and innovational technologies (4D technologies, sensor kiosks and
panels, as well as mobile applications etc.) have been proven.
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It has been grounded that museum pedagogy is an interdisciplinary branch of
scientific knowledge, a subdiscipline of pedagogical science, which is formed on
the grounds of integrated knowledge of philosophy, history, psychopedagogy,
museum studies, culture studies and it aimed at transfer of social-cultural
experience to society in the conditions of museum environment.
Based on sources study, it has been proven that museum pedagogy in West
European countries and the USA started its development in the second half of the
XIX century and one hundred years later in Ukraine. Among social-cultural
functions of museum pedagogy the following ones have been singled out:
application of certain potential of cultural values for personal development; wider
possibilities of improvement of formal and non-formal educational environments,
educational process in terms of both contents and use of innovational forms,
approaches and methods of educational activity; provision of contents of personal
development (new knowledge, senses, meanings); creation of conditions needed
for effective interaction of museums and educational institutions, the purpose of
which is transfer of knowledge, aesthetic, moral-ethic samples, formation of the
need for co-belonging and co-empathy; contribution to profound understanding of
interests and values of society.
It has been grounded that application of conceptual ideas of museum
pedagogy in formal, non-formal and informal education presupposes the following:
consideration of museum content in the sense of education; creation of
psychologically motivated environment for emotional, aesthetic and ethical
experiences; concentration on formation of ability of an individual, public to
emotionally perceive the environment and develop emotional memory; widening
of dialogue nature in the process of interaction between a museum pedagogue and
a visitor; enrichment of educational-teaching environment with the help of
museum culture; introduction of active subject-subject forms of educationalteaching process.
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The sense of pedagogical-educational activity is defined by: social needs;
charactristics of museum collections; individual learning interest; a visitor’s
psychological peculiarities of emotional intelligence and social status; and
especially pedagogue’s professional level of museum studies training, as well as
according to the Standard of higher education of Ukraine in major “Museum
studies, Heritage studies” (2020). Despite the fact that the occupation of “museum
pedagogue” is formally absent from “National Occupational Classificator of
Ukraine ДК 003:2010”, museum studies culture is becoming an irreplaceable part
of the system of pedagogical education, teachers training, educational process,
pedagogical-educational activity.
Perspectives of development of pedagogical-educational activity of
museums of Ukraine have been defined on conceptual, legislative, pedagogicaleducational, personal levels. On conceptual level, museum pedagogy policy has
been stated, museum pedagogy in modern world developing on the grounds of key
models of social interaction within systems of “human-human”, “human-culture”,
“human-nature”. The mission of museum pedagogy is producing and introducing
axiological paradigm according to time, national interests, needs of Ukrainian
people. Museum pedagogy as a field of science and at the same time as a study
course at educational institutions of various types functions on the grounds of
culture while performing outlook forming, cultural-educational functions,
contributes to museum transformation, enables fulfilling an important social
function of national cultural heritage, historical memory renaissance. On the
legislative level, the strategy of state support of museum education in formal, nonformal and informal education with the purpose of establishment of values of civil
society, national-patriotic personality education is being purposefully followed. On
pedagogical-educational level, need for renewal of contents, forms and methods of
education has been proven, with consideration for achievement of museum
education, since museum culture influences on increase in efficiency of an
educational process, forms a pupil’s or student’s competence of “appreciation of
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museum significant everyday objects”. Ideas of museum pedagogy, aimed at
development of interaction between educational activity members, impact
resolution of issues of personality, outlook, values and beliefs formation, while
using for it priority of knowledge, scientific and objective reality, emotionalsensual factors. Practical pedagogues, museum associates have to actualize
problems of interdisciplinarity in the area of educational activity, the tasks being:
social significance, accessibility, interesting and useful museum fund materials,
visitor’s motivation to learn cultural values, which imply high-quality
communication, enable pedagogical mastery of a museum associate. On personal
level, a museum is seen as an educational hub which possesses a full spectrum of
cultural values of spiritual and material character, various kinds of educational,
scientific, artistic, historical heritage, spiritual and natural valuables.
It has been proven that pedagogical-educational activity of museums is an
effective factor of cultural-education area, since it impacts comprehension of the
fact that Ukrainian statehood, identity and compatibility can be preserved and
strengthened with the support of high level of national people’s mentality. A
museum as a social institution, pedagogical education can serve these high-level
goals and ideals. It has been grounded that high-quality pedagogical-educational
activity, museum communication are made possible by professional mastery of a
museum associate, a pedagogue, whose vocation is to transfer unique, original
forms of studying cultural heritage, art valuables, history, while enabling fulfilling
the main mission regarding civil, spiritual, aesthetic, intellectual, national-patriotic
personality upbringing.
Author’s methodic study guide “Museum Pedagogy” has been developed for
museum associates and educational institutions teachers, aimed at studying
experience of pedagogical-educational activity of museums in terms of interaction
with educational institutions in late XIX – early XX. Methodic recommendations
provide opportunities for creative use of concepts and theories of museum
pedagogy in non-formal pedagogues training, elucidate genesis of emergence of
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Ukrainian museum pedagogy, social-political and ideological grounds of
development of museum studies in Ukraine, analyze creative accomplishments of
Ukrainian museum institutions in interaction with educational institutions
throughout whole history of emergence of Ukrainian museum activity. “Museum
Pedagogy” course syllabus prepared for teachers, museum associates, will
encourage development of critical thinking, research skills, building interaction
within “school-museum” system, improvement of pedagogues’ skills in compiling
theme collections with consideration of unique needs of an individual in the
conditions of non-formal education. A practical guide on issues of utilizing
potential of museum pedagogy enables profound studying of the outcomes of
research on museum pedagogy, national museum studies on the grounds of
combining traditional and innovational forms, methods and means in the
conditions of non-formal education.

A set of didactic tasks is aimed at

intensification of mastering museum theme materials of culturological, art
appreciation character, introducing different categories of people to methods of
museum work, artistic-educational events organized with the purpose of
development of value guidelines, formation of national mentality position
(Museum of Ukrainian Folk Culture and Everyday Life, Museum of Prominent
Culture Figures, Mykola Lysenko House Museum, Book and Printing Museum,
National Kyiv-Pechersk Historical-Cultural Sanctuary, national Taras Shevchenko
Museum, Ivan Honchar Museum etc.); use of potential of real-life and virtual
tours.
Novelty and theoretical significance of the research lies in the following: it
is the first one to comprehensively research emergence and development of
pedagogical-educational activity of museums of Ukraine in late XIX – early XX;
trace development of museum activity in Ukraine on different historical stages;
ground museum policy as one for a social institution of cultural heritage
preservation and studying and educational direction of national museum activity;
discover peculiarities of development of pedagogical-educational activity of
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museums of Ukrainian diaspora; analyze purposeful life of oversees Ukrainians in
museum-educational environment of West European countries, the USA and
Canada; ground theoretical bases for development of museum pedagogy as a
subdiscipline of pedagogical science; find cultural-historical and socialpedagogical prerequisites of emergence of national museum activity; ground main
directions and content of pedagogical interaction between a museum and
educational institutions; define specifics of communication within “museumeducational institution” system; conduct a comparative analysis of experience of
activity of Ukrainian and foreign museums; ground perspectives for development
of pedagogical-educational activity of museums in Ukraine on conceptual,
legislative-regulatory, pedagogical-educational, personal levels. 138 archives
documents, over thirty works of culturological, pedagogical, historical,
philosophical character

have been brought to scientific use; policy regarding

pedagogical-educational activity of museums in Ukraine of different historical
stages, outlook and cultural-artistic values of oversees Ukrainians and their role in
development of national museum activity, social significance of application of
accomplishments of museum pedagogy as an interdisciplinary branch of scientific
knowledge in modern social-cultural conditions, has been theoretically grounded;
sense of the notions of “pedagogical-educational activity of museums”, “museum
environment”, “museum functions”, “museum communication”, “museum
pedagogy”, “museum pedagogue” has been specified; policy regarding
systematization of ideas of Ukrainian and foreign museum experts, art experts,
culturologists, pedagogues about interaction between museums, educational
institutions, other social institutions and peculiarities of communication within
“museum-educational institution” system has been further developed.
Practical value of the research outcomes lies in preparing a methodic
study guide, which encompasses a course syllabus, methodic recommendations for
pedagogues and museum associates, creative tasks on problems of interaction
between museums and educational institutions, use of real-life and virtual
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resources of museum institutions. Topics for presentations of museum collections,
individual research tasks, discussion platforms, online tours have been offered,
which enable wider opportunities in organization of pedagogical-educational
activity of various kinds of museums.
Outcomes of the research should be used at institutions of secondary,
professional

(vocational),

undergraduate

education,

universities,

museum

institutions. Main theoretical and practical outcomes of the research can be used by
researchers and practical pedagogues with the purpose of updating curriculums and
course syllabuses on humanities courses, as well as preparing corresponding newgeneration methodic study guides, course books and training manuals.
Key words: museum, museum pedagogy, pedagogical-educational activity
of museums, national museum studies, museum education, museum pedagogue,
Ukrainian diaspora, Ukraine.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. В умовах трансформаційних процесів у
соціокультурному,

науково-освітньому

просторі

України

особливого

значення набуває проблема утвердження гуманістичних, морально-етичних
цінностей, збереження і збагачення культурно-мистецької спадщини людства
й української нації. Загальноєвропейські тенденції спрямованості освіти на
реалізацію

концепції

навчання

впродовж

життя,

формування

компетентностей особистості (обізнаність та самовираження у сфері
культури, здатність до життєдіяльності суспільства у контексті сталого
розвитку народів, держав, людства).
Зростання ролі людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів зумовлює необхідність посилення уваги до вивчення
проблем соціально-культурного розвитку на різних історичних етапах,
зокрема педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України. Одним із
важливих наукових напрямів є діяльність музейних інституцій, їх взаємодія
із закладами освіти, впровадження цінностей музейної культури в умовах
націєдержавотворення. Музейна культура як складова національної і світової
духовної і матеріальної спадщини є потужним ресурсом реалізації державної
політики, спрямованої на формування морально-етичних, інтелектуальних,
естетичних, національно-патріотичних якостей громадянина.
Становлення і розвиток музейної справи в Україні, що тривалий час
знаходилася

в

умовах

бездержавності,

політичного

і

національно-

культурного поневолення чужинськими державами, – це складний і
суперечливий процес. Особливим є період кінця ХІХ – початку ХХІ століття,
що охопив різні політичні режими й державні устрої, які впливали на
соціально-культурний розвиток українського народу від часів колонізації до
встановлення української незалежності і будівництва власної держави.
Характер, зміст і спрямованість взаємодії музеїв і закладів освіти не могли не
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враховувати конкретні суспільно- політичні відносини, що були своєрідними
на українських територіях. Зміни в педагогічно-просвітницькій діяльності
музеїв залежали від державного устрою, наявності чи відсутності української
державності, панування тоталітарних режимів на українських землях та
впливу національно-визвольних змагань.
Освіта, просвітництво і музейна культура суттєво впливали на
формування суспільного світогляду і виховання етичних, естетичних,
громадянських якостей особистості. Дослідники виокремлюють історичні
етапи, що характеризують суспільні функції, умови й світоглядні орієнтири,
філософію, спрямованість музейно-педагогічної діяльності в Україні.
І. Українська музейна справа кінця ХІХ – початку ХХ століття в умовах
колонізаторської політики Російської та Австро-Угорської імперій.
ІІ. Музейна політика в період українських визвольних змагань 19171921 рр.
ІІІ. Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв в період тоталітаризму
радянської влади та інших чужоземних держав.
ІV. Розвиток і світоглядні орієнтири музеєзнавства часів незалежної
України (1991 р. – донині).
Новий

етап

національно-культурного

відродження

українського

народу, позбавленого власної державності, дослідники пов’язують саме із
Науковим Товариством ім. Шевченка (НТШ), створеним за ініціативою
української інтелігенції Сходу і Заходу України на основі духовної спадщини
Тараса Шевченка. НТШ розпочало створення українських музеїв, архівів,
бібліотек. Вони охоплювали: археологічний, етнографічний, природничий,
мистецький, військово- історичний напрями. Ідеї цієї стратегії враховувалися
в діяльності урядів Української Народної Республіки часів визвольних рухів і
частково під час нетривалого процесу радянської “українізації”. Політичні
рішення, законодавчі акти і нормативно-правові документи тих часів, позиція
керівників установ і відомств періоду функціонування Центральної Ради,
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Гетьманату, Директорії УНР концентрувалися навколо ідей та завдань щодо
збереження і розвитку духовної та матеріальної спадщини українського
народу,

освіти,

музейних

та

архівних

установ.

М. Грушевський,

П. Скоропадський, С. Петлюра й багато інших представників владних,
наукових, культурно-освітніх інституцій та інтелігенції здійснювали заходи,
спрямовані на відновлення і розвиток мережі музеїв, шкіл, університетів,
архівних установ, підтримки культури та освіти на українських землях,
повернення національних культурно-історичних цінностей.
Документальні

факти

підтверджують

згубний

вплив

політики

комуністичного режиму на національно-культурний розвиток України, що
призвело до знищення величезного пласту духовної та матеріальної культури
українського народу, позбавляючи його історичної пам’яті, перетворюючи
музейну справу, педагогічно-просвітницьку діяльність музейних установ,
освітній процес в ідеологічний інструмент комуністичної держави. Майже
повністю замовчувалися, фальшувалися і дискредитувалися національнокультурні, наукові, мистецькі надбання закордонного українства. Музейна
політика в УРСР спрямовувалася на роз’єднання українства, знекорінення
ідеалів єдності, соборності, незалежності.
Новою віхою у взаємодії музеїв і закладів освіти стало відновлення
української державності. В освітній, культурно-інформаційний, музейний
простір повернуто свідомо забуті, заборонені історичні факти, славетні імена
видатних українців, безцінні культурно-історичні, духовні пам’ятки, створені
багатьма поколіннями українців. Музеї, школи, університети та інші заклади
освіти і культури почали виконувати свою гуманістичну місію щодо
повернення народу його історичної спадщини, формування національної
свідомості, української ідентичності, гідності і гордості за свою культуру,
Українську державу.
На початку ХХІ століття помітно змінюються функції музейних
інституцій, трансформується їх соціокультурна місія, що полягає у
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забезпеченні мистецької комунікації між учасниками освітнього процесу,
реалізації просвітницької функції, створенні інтерактивного середовища для
пізнання

мистецьких цінностей, історії, культури, традицій, забезпеченні

розвитку формальної, неформальної та інформальної освіти дітей, молоді та
різних категорій дорослого населення. Ці надзвичайно важливі питання
відображені в Конституції України (статті 11,12),Законах України “Про вищу
освіту” (2014), “Про освіту” (2017), “Про повну загальну середню освіту”
(2020), “Про музеї та музейну справу” (1995), “ Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей” (1999), “Про охорону культурної
спадщини” (2000), ”Про охорону археологічної спадщини” (2004), “Про
культуру” (2010), а також у Державній національній програмі “Освіта.
Україна ХХІ століття” (1992), Національній доктрині розвитку освіти (2002),
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки та
Положенні “Про Музейний фонд України”, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р.
Значну увагу цій проблемі приділено в документах міжнародних
організацій, зокрема: Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне
різноманіття (2001), Рекомендаціях про охорону на національному рівні
культурної та природної спадщини (1972), Кодексі професійної етики IKOM
(1986) та інших. З- поміж пріоритетів державної політики у сфері освіти і
культури окреслено формування національних цінностей особистості, поваги
до мови, звичаїв, надбань культури, різних видів мистецтв, збагачення
традицій і звичаїв, задоволення духовних запитів і потреб особистості,
створення необхідних умов для освіти упродовж життя.
Теоретичні засади загального музеєзнавства, музейної педагогіки та
музейної освіти розкрито у багатьох наукових працях (Р. Aрцишевський,
Т. Бєлофастова, П. Вербицька, Л. Гайда, С. Гончаренко, A. Горовий, О. Джус,
О. Завадська, О. Квас, Т. Лучук, Р. Маньковська, Г. Матвіїшин, С. Муравська,
Р. Пасічник,

М. Рутинський,

О. Стецюк,

І. Удовиченко,

О. Успенська,
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Р. Шмагало та інші). Питання взаємодії музею, школи, університету,
розвитку музейного просвітництва, його інноваційних форм і методів
висвітлено у публікаціях І. Гаврилової, Б. Середи, М. Скирди, О. Топилка та
інших. Становлення і розвиток музейної справи, просвітництва та освіти,
музейної педагогіки в Україні стали предметом сучасних наукових пошуків
(П. Коваль, Ю. Павленко, Н. Пусенліна, В. Снагощенко, Р. Сойчук та інші).
Досвід використання потенціалу музейної культури і музейної
педагогіки широко висвітлено у працях зарубіжних дослідників, у яких
схарактеризовано сучасні функції музейних інституцій, форми і методи
музейної комунікації в культурно-освітньому європейському просторі
(Е. Гохстрат

(Е. Hoogstraat),

A. Гейн

Р. Тісдейл

(R. Tisdale),

Ф. Котлер

В. Котлер

(W. Кotler),Ж.-М.

(A. Heijn),

Л. Норріс

(L. Norris),

(Ph. Кotler), Н. Котлер (N. Кotler),

Тобелем

(J.-M.Tobelem),

Ф. Вайдахер

(F. Waidacher), Д. Шафер (D.Schafer) та інші].
Як показав аналіз літературних і документальних джерел, проблема
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв в Україні не була предметом
цілісного педагогічного дослідження.
Вивчення становлення і розвитку музейної справи

в

Україні

наприкінці ХІХ – початку ХХІ століття уможливило виявлення окремих
суперечностей між:
 зрослими соціокультурними потребами утвердження пріоритетів
культуровідповідності і громадянських цінностей в українському соціумі та
фрагментарністю

використання

досвіду

педагогічно-просвітницької

діяльності музеїв України на різних історичних етапах;
 високим
недооцінкою

потенціалом

важливості

національної

удосконалення

культурної

традиційних

спадщини
та

і

розвитку

інноваційних форм педагогічно-просвітницької діяльності музеїв;
 сучасними вимогами до просвітницької діяльності музею як
педагогічної системи і недостатньою взаємодією музеїв і закладів освіти у
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роботі з різними категоріями населення;
 значними досягненнями вітчизняного і закордонного українства в
мистецькій, культурно-освітній, музейній сферах і відсутністю необхідних
умов для творчого використання національного культурно-мистецького
потенціалу музейної педагогіки у формальній, неформальній та інформальній
освіті різних категорій населення;
 необхідністю творчого використання цінного досвіду взаємодії
музеїв

і

закладів

освіти

у

педагогічно-просвітницькій

діяльності

і

недооцінкою його значення для підвищення ролі культури і мистецтва в
українському суспільстві.
Актуальність цієї міждисциплінарної проблеми, відсутність її цілісного
історико-педагогічного вивчення й необхідність розв’язання виявлених
суперечностей

зумовили

вибір

теми

дисертаційного

дослідження

“Становлення і розвиток педагогічно-просвітницької діяльності музеїв
України (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація є складовою комплексної науково-дослідної теми відділу змісту і
технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України “Технології навчання дорослих
в умовах формальної і неформальної освіти” (РK 0117U001072). Тему
дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 2 від 27 лютого
2017 р.) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол № 4 від 20.06.2017 р.).
Мета дослідження – виявити тенденції розвитку педагогічнопросвітницької діяльності музеїв України та обґрунтувати можливості
використання

прогресивних

і

конструктивних

ідей

зарубіжного досвіду в сучасних соціокультурних умовах.

вітчизняного

і
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Об’єкт дослідження – розвиток музейної справи і просвітництва в
Україні.
Предмет дослідження – теорія і практика педагогічно-просвітницької
діяльності музейних закладів в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХІ
століття.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. Здійснити бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми.
2. Вивчити ґенезу розвитку педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв української діаспори.
3. Дослідити становлення і розвиток музейної справи в Україні на
різних історичних етапах.
4. Схарактеризувати основні напрями і зміст педагогічної взаємодії
музеїв і закладів освіти.
5. Виявити особливості комунікації у педагогічній взаємодії в системі
“музей-заклад освіти”.
6. Теоретично обґрунтувати положення щодо музейної педагогіки як
субдисципліни педагогічної науки.
7. Обґрунтувати дидактичні засади професійного розвитку персоналу
сучасних музеїв.
8. Визначити

перспективи

розвитку

педагогічно-просвітницької

діяльності музеїв України та підготувати навчально-методичний комплекс
“Музейна педагогіка” для працівників музеїв і закладів освіти.
Концепція дослідження. В основу наукового пошуку покладено
положення про те, що становлення і розвиток педагогічно-просвітницької
діяльності

музеїв

України

зумовлювалися

суспільно-політичними,

культурно-освітніми, соціально- педагогічними процесами в світовому і
національному просторах кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Інтегрування
діяльності музейних установ і закладів освіти як носіїв культурно-історичної
спадщини впливало на якість освітнього, просвітницького і науково-
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пошукового процесів. Суспільне значення музейної культури для виховання
національної і громадянської свідомості, оновлення змісту національної
освіти та формування життєво важливих компетентностей, втілення кращих
європейських стандартів зумовлюють необхідність комплексного вивчення
теоретико-методологічних,

культурологічних,

соціально-

педагогічних,

аксіологічних основ становлення і розвитку просвітництва

і музейної

педагогіки в Україні.
Основні концептуальні положення конкретизовано у таких концептах.
Методологічний концепт. Ідеї антропоцентричного, аксіологічного,
культурологічного,

полікультурного,

діалогічного

підходів

зумовили

необхідність осмислення соціально-культурного, психолого-педагогічного
аспектів

розвитку

педагогічно-просвітницької

діяльності

музейних

інституцій в Україні на засадах націєдержавотворчості, людиноцентризму,
гуманізму, культуровідповідності.
Теоретичний концепт. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми
спрямований на обґрунтування сутності базових понять наукового пошуку з
урахуванням

функцій

педагогічно-просвітницької

діяльності

музеїв

(культуротворчої, просвітницької, комунікативної, інтерактивної тощо).
Багатоаспектна взаємодія музеїв і закладів освіти потребує розвитку
культури комунікації, спілкування індивідуальних чи колективних суб’єктів
під час ознайомлення з музейними артефактами. Музейна комунікація сприяє
активному залученню індивідуума до соціуму, культури, громадського життя
на основі партнерства, діалогічної взаємодії.
Практичний концепт спрямовується на розроблення навчальнометодичного комплексу для працівників музеїв і закладів освіти (навчальна
програма, методичні рекомендації, дидактичні завдання для поглиблення
вивчення тематичного матеріалу різнопрофільних музеїв, проведення
мистецько- просвітницьких заходів, використання потенціалу реальних і
віртуальних ресурсів).
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Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового
пізнання

як

основа

обґрунтування

теоретико-методологічних

засад

дослідження розвитку музейної справи як соціально-культурного явища;
історико-хронологічний підхід, що дав змогу схарактеризувати соціальнокультурні передумови становлення національного музеєзнавства і музейної
педагогіки, вивчити ґенезу її розвитку в Україні наприкінці ХІХ – на початку
ХХІ століття; антропоцентричний підхід, що зумовлює міждисциплінарність
музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки, та уможливлює
врахування результатів досліджень з музеєзнавства, психопедагогіки,
мистецтвознавства,

культурології,

українознавства

й

передбачає

використання їх потенціалу в процесі комунікативного впливу на особистість
і суспільство з урахуванням вікових, соціальних, етнонаціональних,
психоментальних

особливостей

різних

категорій

населення;

культурологічний підхід, що спрямований на ретрансляцію культурних
цінностей на основі посередництва музейних інституцій, збереження
культурної

спадщини,

творчу

реалізацію

педагогічно-просвітницьких

функцій; аксіологічний підхід, що визначає сенси музейних цінностей у
культурно-історичному, освітньому просторі, які мають інформаційнопізнавальні, емоційні, естетичні, етичні можливості впливу на особистість та
її розвиток упродовж життя; діалогічний підхід зумовив необхідність
виявлення специфіки діалогу в комунікативній взаємодії музейних інституцій
і закладів освіти, виявлення особливостей функціонування вітчизняних і
зарубіжних музеїв на засадах діалогічності, “занурення” у музейнокультурний простір; полікультурний підхід сприяв обґрунтуванню положення
щодо націєзберігаючої, культуротворчої місії музеїв в українському просторі
на основі принципів соціальної рівності, національної гідності і культурного
плюралізму, шанобливого ставлення до історії, традицій, культури інших
народів.
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Теоретичною основою дослідження є: положення сучасної філософії
освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, Л. Левчук, В. Луговий та ін.);
філософії культури (І. Дзюба, М. Жулинський, В. Кудін, М. Попович та ін.);
ідеї гуманістичної і культуроцентристської освіти, гуманізації людини в
умовах інформаційного суспільства (І. Бех, В. Биков, Е. Гобсбаум, П. Грем,
П. Дінцельбахер,

З. Краснодембскі,

Б. Рассел,

В. Рибалка,

Д. Робінсон,

П. Саух, Т. Снайдер, Н. Фергюсон, та ін.); педагогічні, культурологічні,
естетико-етичні ідеї видатних педагогів і просвітителів (Г. Ващенко,
В. Вернадський, Б. Грінченко М. Грушевський, Г. Гумбольдт, A. Дістервег,
Д. Дьюї, Я. Коменський, П. Куліш, A. Макаренко, І. Огієнко, Й. Песталоцці,
С. Русова, С. Сірополко, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський,
A. Швейцерта ін.); теорії розвитку української культури, історії, музеології
(В. Aнтонович,

Д. Aнтонович,

М. Біляшівський,

В. Голубничий,

Д. Дорошенко, М. Лисенко, І. Лисяк-Рудницький, О. Лотоцький, І. Мірчук,
Є. Маланюк, І. Нагаєвський, С. Наріжний, С. Николишин, І. Свєнціцький,
М. Семчишин,

В. Січинський,

С. Смаль-Стоцький,

Д. Щербаківський,

В. Щурат та ін.); теорії неперервної освіти, концепції освіти упродовж життя
(Н. Авшенюк,

О. Аніщенко,

Ю. Ковбасюк,

Л. Лук’янова,

Н. Ничкало,

Н. Побірченко та ін.); дослідження українознавчих засад національної освіти
(М. Вовк, О. Семеног, Т. Усатенко, Г. Філіпчука та ін.); теорії і практики
педагогічної

освіти

М. Солдатенко,
педагогічних

(М. Іванчук,

Г. Сотська,
досліджень

Л. Хомич

О. Кучерявий,
та

(Л. Березівська,

ін.);

О. Лавріненко,

методології

історико-

Н. Дем’яненко,

Н. Дічек,

О. Лавріненко, Л. Мільто, О. Сухомлинська, А. Ткаченко та ін.); ідеї сучасної
мистецької

освіти

Н. Миропольська,

(Г. Васянович,

Ю. Руденко,

С. Горбенко,

В. Федоришин,

О. Комаровська,

Г. Шевченко

та

ін.);

дослідження з музеології, музейної педагогіки (С. Волошин, І. Гаврилова,
О. Караманов, Р. Маньковська, С. Пивоваров, Б. Сойчук, Н. Терентьєва та
інші.).
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Відповідно до мети, об’єкта, предмета і завдань наукового пошуку
використовувався комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: аналіз і
синтез– з метою обґрунтування сутності базових понять дослідження;
ретроспективний аналіз – для виявлення соціально-культурних передумов
становлення і розвитку національного музеєзнавства і музейної педагогіки, а
також вивчення генези розвитку музейної педагогіки в Україні наприкінці
ХІХ – на початку ХХІ століття; компаративний аналіз– для виявлення
особливостей
зарубіжних

в

педагогічно-просвітницькій

музеїв;

біографічний

метод

діяльності
–

для

вітчизняних

вивчення

і

здобутків

українських і зарубіжних педагогів, культурологів, мистецтвознавців та їх
внеску у розвиток теорії і практики музеєзнавства, музейної педагогіки;
прогностичний метод – для виявлення прогресивних і конструктивних ідей
досвіду педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України.
Джерельна база дослідження: теоретико-методологічні праці в галузі
філософії,
освітології,

історії,

педагогіки,

музеології;

психології,

фундаментальні

культурології,

дослідження

політології,

вітчизняних

і

зарубіжних науковців, представників української діаспори з питань теорії та
історії української і світової культури, музейної педагогіки та просвітництва;
законодавчі акти і нормативно- правові документи; енциклопедичні видання
культурологічного, мистецтвознавчого, педагогічного спрямування; творча
спадщина видатних учених-філософів, педагогів, державних і громадських
діячів.
Джерельну

базу

дослідження

становлять

фонди

Центрального

державного архіву вищих органів влади та управління України (ф. 628, 799,
1064, 1065,1071,1072, 1075,1115, 1131, 1429, 2200, 2201, 2217, 2457, 2582,
3504,3689, 3695, 3965, 4036, 4100, 4463, 4490, 4592, 4630, 5466 та ін., в яких
систематизовано
розвиток,

документи

становлення

і

і

матеріали

розвиток

про

музейної

національно-культурний
справи

і

педагогічно-

просвітницької діяльності на різних історичних етапах); Центрального
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державного архіву зарубіжної україніки ( ф. 2, 3, 12, 15, 16, 23, 35, 37, 38, 39,
41, 68, 69, 411, 657, 981 та ін.); Центрального державного історичного архіву
України в Києві (ф. 1235), Центрального державного історичного архіву
України у Львові (ф. 309, 310, 353, 358); Центрального державного архіву
громадських об’єднань України(ф. 1, 269); Центрального державного
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (од. об. 2-148530);
Державних архівів Вінницької (ф. Р-93, 254, Р-489, 847, 925 Р-4709, Р-5257),
Миколаївської (ф. 206, 216, П-1817), Харківської (ф. 877, Р-4365),
Чернівецької (ф. П-1, 2, р-3, 61, 216, П-615) областей; Архівнобібліографічного фонду Національної бібліотеки України ім. Ярослава
Мудрого, де зберігаються документи з музейної політики в Україні
(Український музей; Про музеї та музейництво. І. Свєнціцький; Музеї на
Україні. В. Дубровський; Бібліотека і видання товариства “Просвіта”;
Національний художній музей України; Музей Національної академії
образотворчого мистецтва та архітектури; Записки Наукового товариства
імені Шевченка; Всеукраїнська художня виставка (НАРКОМОС УСРР);
Тарас Шевченко як маляр; Олекса Новаківський; Українська книга; Архів
Михайла Драгоманова; Українська Могилянсько- Мазепинська академія
наук. Праці відділу українознавства та ін.); Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; Національного музею
медицини України; Народного музею історії Глухівського національного
педагогічного університету; Геологічного музею Івано- Франківського
національного технічного університету нафти і газу; Музею історії
Київського

національного

економічного

університету

імені

Вадима

Гетьмана; Природничого музею Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича,

Чернівецького

обласного

меморіального

музею

Володимира Івасюка; Мукачівського історичного музею; Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Архівного відділу
Переяславської міської ради; Архіву Педагогічного музею України та інші.
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Цінним фактологічним матеріалом є науково-педагогічна і навчальна
література, документи щодо проведення культурно-освітніх акцій; періодичні
фахові видання (“Краєзнавство”, “Український музей”, “Педагогічні науки”,
“Музейний простір”, “Шкільний світ”, “Мистецтво та освіта”, “Рідна школа”,
“Освіта та педагогічна наука”, “Директор школи, ліцею гімназії” та ін.).
Джерелознавчою базою дослідження також слугували методичні
розробки закладів освіти і музеїв, громадських культурних товариств,
неформальних і формальних інституцій в Україні та поза її межами;
матеріали вітчизняної та зарубіжної україністики; монографії, дисертаційні
роботи,

матеріали

міжнародних

конференцій, наукові публікації з

та

загальноукраїнських

наукових

питань музейної освіти, музейної

педагогіки.
На різних етапах наукового пошуку вивчалися концепції, освітні
програми,

інтегровані

підготовлені

курси,

методичні

посібники

дослідниками-педагогами

Дніпропетровського

національного

і

та

історичного

рекомендації,
музеєзнавцями

музею

ім.

Д.

І.

Яворницького, Національного музею народної архітектури та побуту
України, Музею видатних діячів української культури, Будинку-музею
Миколи Лисенка, Музею книги і друкарства України, Національного музею
Тараса Шевченка, Національного центру народної культури “Музей Івана
Гончара”, Чернівецького обласного меморіального музею Володимира
Івасюка, Львівського історичного музею, Музично-меморіального музею
Соломії Крушельницької у Львові, Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника, Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка; Київського національного університету
культури і

мистецтва;

Національного

університету

біоресурсів і

природокористування України, Київського університету імені Бориса
Грінченка; закладів освіти Миколаєва, Харкова, Луцька, Черкас, Чернігова,
Чернівців, Умані.
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Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався у 2010–2020
рр. й охоплював три етапи.
На першому (теоретико-аналітичному) етапі (2010 – 2013 рр.)
теоретично осмислювалася обрана проблема, визначалися тема дослідження,
його мета, об’єкт, предмет і завдання, обґрунтовувалася концепція,
формувався поняттєво- термінологічний апарат наукового пошуку; розпочато
виявлення і систематизацію архівних документів і матеріалів, літературних і
документальних

джерел

(філософська,

історична,

мистецтвознавча,

культурологічна, психологічна, педагогічна література, наукові праці з
музеєзнавства і порівняльної педагогіки), узагальнювався фактологічний
матеріал з досліджуваної проблеми.
На другому (пошуковому) етапі (2013 – 2018 рр.) продовжувалося
вивчення архівних фондів, вивчалася ґенеза розвитку музейної справи і
музейної педагогіки в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століття;
виявлявся й аналізувався досвід педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв України на різних історичних етапах; здійснювався компаративний
аналіз основних напрямів і змісту діяльності вітчизняних та зарубіжних
музейних інституцій; розроблявся проєкт навчально- методичного комплексу
з музейної педагогіки.
На третьому (узагальнювальному) етапі (2019 – 2020 рр.) виявлялися
основні напрями, зміст і форми педагогічної взаємодії музеїв і закладів
освіти; визначалися психолого-педагогічні якості фахівців музейної справи;
аналізувалася

державна

обґрунтовувалися

музейна

перспективи

політика

розвитку

сучасної

України;

педагогічно-просвітницької

діяльності музеїв й виявлялися можливості використання прогресивних і
конструктивних ідей вітчизняного і зарубіжного досвіду в сучасних
соціокультурних умовах.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у
тому, що: вперше цілісно досліджено становлення і розвиток педагогічно-
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просвітницької діяльності музеїв України наприкінці ХІХ – початку ХХІ ст.;
простежено розвиток музейної справи в Україні на різних історичних етапах;
обґрунтовано положення щодо музею як суспільного інституту збереження,
пізнання і вивчення культурної спадщини та просвітницької спрямованості
національної музейної справи; виявлено особливості розвитку педагогічнопросвітницької діяльності музеїв української діаспори; проаналізовано
життєтворчість зарубіжного українства в музейно-освітньому просторі
західноєвропейських країн, США і Канади; обґрунтовано теоретичні засади
розвитку музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки; виявлено
культурно-історичні

та

соціально-педагогічні

передумови

становлення

національної музейної справи; обґрунтовано основні напрями і зміст
педагогічної взаємодії музею і закладів освіти; визначено специфіку
комунікації в системі “музей-заклад освіти”; здійснено компаративний аналіз
досвіду

діяльності

вітчизняних

і

зарубіжних

музеїв;

обґрунтовано

перспективи розвитку педагогічно- просвітницької діяльності музеїв в
Україні на концептуальному, законодавчо- регулятивному, педагогічнопросвітницькому, особистісному рівнях. У науковий обіг введено 138
архівних

документів,

педагогічного,

більше

історичного,

тридцяти

філософського

праць

культурологічного,

спрямування;

теоретично

обґрунтовано положення щодо педагогічно-просвітницької діяльності музеїв
в Україні на різних історичних етапах, світоглядних і культурно-мистецьких
цінностей закордонного українства та його ролі в розвитку національної
музейної справи, суспільної значимості використання досягнень музейної
педагогіки як міждисциплінарної галузі наукового знання в сучасних
соціокультурних умовах;
- уточнено сутність понять “педагогічно-просвітницька діяльність
музеїв”,
“музейний простір”, “функції музеїв”, “музейна комунікація”, “музейна
педагогіка”, “музейний педагог”.
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подальшого розвитку набули положення щодо систематизації ідей
українських і зарубіжних музеєзнавців, мистецтвознавців,

культурологів,

педагогів про взаємодію музеїв, закладів освіти, інших соціальних інституцій
та особливостей комунікації в системі “музей – заклад освіти”.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні
навчально-методичного комплексу, що охоплює навчальну програму,
методичні рекомендації для педагогічних і музейних працівників, творчі
завдання з проблем взаємодії музеїв, закладів освіти, використання реальних
і віртуальних ресурсів музейних інституцій. Запропоновано тематику
презентацій музейних експозицій, індивідуальні дослідницькі завдання,
дискусійні

платформи,

онлайн-екскурсії,

що

сприяють

розширенню

можливостей в організації педагогічно-просвітницької діяльності різних
видів музеїв.
Результати дослідження доцільно використовувати у закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, в
університетах, музейних установах. Основні теоретичні і практичні
результати

дослідження

можуть

використовуватися

дослідниками

і

педагогами-практиками з метою оновлення освітніх навчальних і робочих
програм з гуманітарних дисциплін, а також підготовки відповідних
навчально-методичних комплексів, підручників і навчальних посібників
нового покоління.
Результати наукового пошуку впроваджено в освітній процес
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка
№ 17/17-866 від 28.04.2020 р.), Львівського національного університету імені
Івана Франка (довідка № 1232-Н від 14.05.2020 р.) Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/17
від 13.03.2020 р.), Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області (довідка № 01-09/208 від 10.04.2020 р.), Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка (довідка № 01/53 від
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23.04.2020 р.), Чернівецького обласного меморіального музею Володимира
Івасюка (довідка № 42 від 24.04.2020 р.), Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника (довідка № 04 – 25 / 329 від 15.04.2020 р.).
Особистий

внесок

здобувача.

У

монографії

[2]

авторкою

обґрунтовано теоретичні і практичні засади розвитку музейної педагогіки в
Україні;

у монографії [39] –виявлено значимість потенціалу музейної

педагогіки у формуванні національних цінностей особистості; у монографії
[40] – викладено положення щодо стану і перспектив розвитку музейної
педагогіки в Україні; у практичному посібнику[3] автором представлено
технологію використання засобів музейної педагогіки у неформальній освіті
педагогів; у статті [9] – визначено соціокультурні функції музейної
педагогіки; у статті [43]– проаналізовано специфіку музейного просвітництва
на Буковині.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і
результати дослідження оприлюднено на конференціях, форумах, науковопедагогічних читаннях різного рівня і представництва: міжнародних:
“Наукова спадщина Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього” (Київ,
2017); “Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи” (Харків,
2017); “Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку
суспільства” (Київ, 2017-2020); “Наукова школа академіка І. А. Зязюна у
працях його соратників та учнів” (Харків, 2017); “Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних
процесів” (Хмельницький, 2017); “Формування духовної безпеки особистості
в умовах сьогодення: виклики і проблеми” (Київ, 2017); “Освіта для
майбутнього” (Бидгощ, Польща, 2017); “Теоретико- методологічні аспекти
мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи” (Умань, 2017-2020);
“Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми,
перспективи” (Львів, 2017); “Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми,
перспективи”

(Чернівці,

2017);

“Педагогіка

мистецтва

і

мистецтво
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педагогічної дії” (Київ, 2017-2019); “Актуальні проблеми вищої професійної
освіти” (Київ, 2018); “Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки
добра Івана Зязюна” (Полтава, 2018); “Професійна мистецька освіта і
художня культура: виклики ХХІ століття” (Київ, 2018, 2019); “Естетичні
засади

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

мистецьких

дисциплін” (Умань, 2017-2019); “Академічна культура сучасного дослідника:
досвід, інновації, перспективи утвердження в українському і зарубіжному
науково-освітньому просторі” (Суми, 2018, 2019); “Музейна педагогіка –
проблеми,

сьогодення,

перспективи”

(Київ,

2017-2019);

“Теоретико-

методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи” (Умань,
2017-2019); “Науково-педагогічні школи: проблеми, здобутки та перспективи
розвитку” (Житомир, 2018); “Неперервна педагогічна освіта в Україні і
зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції” (Київ, 2018, 2019); “Розбудова
єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя” (Київ,
2019); “Освіта та кар’єра” (Київ, 2019); “Інноваційний розвиток вищої освіти:
глобальний, європейський та національний виміри змін” (Суми, 2019);
“Гуманістичні орієнтири мистецької освіти” (Київ, 2019); “Наукова спадщина
Академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього” (Чернігів,
2019); “Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому
просторі” (Київ, 2019); “Еудженіу Кошеріу” “Зміна лінгвістики і зміни в
лінгвістиці” (Чернівці, 2019); “Місто у культурно-освітньому просторі
Центрально-Східної Європи” (Кременець, 2019); “Освіта для миру / Edukacja
dla pokoju” (Переяслав-Хмельницький, 2019); всеукраїнські: “Громадськопатріотичні ідеї Т. Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі
України” (Київ, 2017-2019); “Допоки в собі не виховаєш українця” (Київ,
2017); “Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності” (Київ, 2017);
“Естетика і етика педагогічної дії: концептуальні засади, теорія, практика”
(Київ,

2017);

“Естетичні

засади

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів мистецьких дисциплін” (Умань, 2017); “Академічна культура
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дослідника в освітньому просторі” (Суми, 2017); “Підготовка майбутніх
педагогів у контексті стандартизації початкової освіти” (Бердянськ, 2017);
“Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя- словесника” (Суми,
2017, 2018); “Молодь, освіта, наука та мистецтво” (Умань, 2017); VІІІ
Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора
педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (Київ.
2018); “Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О.Р. Мазуркевича
та П.К. Волинського)” (Умань, 2018); “Інновації в освіті і педагогічна
майстерність учителя-словесника” (Суми, 2018); “Компаративістика в
педагогічній освіті і освіті дорослих” (Суми, 2018); “Педагогічні читання
пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук: до 100річчя

від

дня

народження”

(Київ,

2019);

регіональні:

“Психолого-

педагогічний супровід навчання різних категорій дорослого населення”
(Київ, 2017); “Актуальні питання сучасних гуманітарних наук” (Чернівці,
2017); “Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів в
умовах реалізації концепції нової української школи” (Київ, 2018);
“Педагогіка – це моє життя…” (до 80 річчя від Дня народження академіка
Івана Зязюна) (Київ, 2018); “Музичне мистецтво України: історія, реалії та
перспективи розвитку” (Бердичів, 2018); “Концептуальні засади розвитку
освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи” (Київ,
2018); “Особистісний і професійний розвиток фахівців в умовах сучасного
ринку праці” (Київ, 2019).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук на тему “Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва у
навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття)” за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти була захищена
у

2009

році,

її

використовувалися.

матеріали

в

тексті

докторської

дисертації

не
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Публікації. Результати дослідження відображено у 44 публікаціях (38
– одноосібних), серед них: 4 монографії (1 – одноосібна);1 практичний
посібник; 1 методичні рекомендації; 1 навчальна програма; 16 статей у
наукових фахових виданнях України (з них 13– у виданнях, які включені до
міжнародних наукометричних баз даних); 3 статті у зарубіжних наукових
періодичних виданнях; 1 стаття у наукометричному виданні; 17 публікацій у
збірниках наукових праць і матеріалів міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Наукова робота складається із анотацій
українською та англійською мовами, вступу, п’ятьох розділів, висновків до
розділів,

загальних

висновків,

списку

використаних

джерел

(804

найменувань, із них 42 – іншомовних, 138 – архівних документів). В
окремому томі систематизовано 24 додатки. Загальний обсяг дисертації – 790
сторінок, основний текст викладено на 408 сторінках рукопису.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ЯВИЩА
У розділі здійснено бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми у
вітчизняних і зарубіжних джерелах; розкрито місію музею як суспільного
інституту збереження, пізнання і вивчення культурної спадщини; висвітлено
передумови

становлення

і

розвитку

національної

музейної

справи,

схарактеризовано її просвітницьку спрямованість.
1.1. Бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми у вітчизняних і
зарубіжних джерелах
Історіографія української музейної срави й музеєзнавства наприкінці
ХІХ – на початку ХХІ століття окреслює широкий спектр умов, епох,
ідеологій, теоретичних і методологічних основ, які визначали сутність
музейної, а також освітньої політики. Це різноманіття у підходах, формах і
сенсах щодо музейної культури посилювалась національним і політичним
чинниками, із урахуванням входження українських земель до інших держав
та імперій, бездержавності розділеного українського народу. Так склалася
ситуація, що жодна із держав, які колонізували українські території, не були
зацікавлені у збереженні української національної культури, освіти, науки.
За таких умов не могли з’являтися узагальнювальні наукові праці з історії й
теорії музейної справи в Україні, яка до того ж вважалася лише
територіальною частиною конкретної держави. Зміни, які відбулися після
встановлення радянської влади, заснування УРСР, не вирішили проблему
суверенного розвитку національної культури. Декларативна політика
соціалістичного режиму про культурні цінності як надбання народу, про
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розвиток музеїв і музеєзнавства переслідувала конкретні ідеологічні,
політичні цілі та завдання. Визначальним в об’єктивізації оцінювання
тогочасної політики було те, що “методологічною основою радянського
музеєзнавства

стало

марксистсько-ленінське

вчення.

Широко

використовувалися праці й промови В. Леніна, підписані ним декрети й
розпорядження…” (Мезенцева, 1980, с. 9). Саме крізь призму цієї методології
розглядалася вся культурно-освітня музейна політика на теренах України.
Характер, зміст, спрямованість, форми роботи у сфері музеології, музейної
освіти вибудовувалися за кремлівськими лекалами. Щоб правильно
усвідомити сутність українського музеєзнавства, необхідно знати, наукова
діяльність учених та академічних інституцій цілком підпорядковувалася
офіційним ідеологічним доктринам. Учені Й. Орбелі, І. Грабар під час
формування музеєзнавчої концепції на загальносоюзному рівні не виходили
за

межі

тодішньої

більшовицької

методології.

Праці

Ф. Шмідта

“Исторические этнографические, художественные музеи” (Харків, 1919);
М. Романова “Местные музеи и как их устраивать” (М., 1919), а також
І. Грабаря “Для чего нужно охранять и собирать сокровища искусства и
старины” фактично визначали загальні підходи до музеєзнавства, зокрема і
для України. З боку держави здійснювалося безпосереднє керівництво і
контроль за “чистотою” музейної справи. У 1925 році була створена Комісія з
музеєзнавства при Державній Академії історії матеріальної культури. Г. Закс
видає працю “Источники по истории музейного дела в СССР”, видаються
журнали: “Музей”, “Казанский музейный вестник”, “Советский музей”.
Дещо пізніше в Москві було створено Науково-дослідний інститут
музеєзнавства, мета якого – спростування і заперечення теорій буржуазної
музеології, обстоювання марксистсько-ленінських методологічних засад. В
УРСР, наділеній певними формальними ознаками “державної автономії”, у
20-их роках також активізувалася музейна робота у сфері наукових
досліджень.
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Як зазначають вітчизняні фахівці, зокрема О. Міхно: “В Україні
музейна педагогіка з’являється у 1920-х роках, що головним чином було
пов’язано із розвитком краєзнавства та застосуванням активних методів
навчання… Сам термін “музейна педагогіка” не вживався. Але можна
стверджувати, що форми і методи музейної роботи за своєю суттю були саме
музейно-педагогічною діяльністю. Серед персоналій того часу, які займалися
розробленням і впровадженням новітніх методів музейної роботи, можна
назвати Ф. Шміта (у 1920 р. створив у Харкові Музей художньої дитячої
творчості), М. Биковця, М. Сапухіна – засновника першого краєзнавчого
музею та ін.” (Міхно, 2019, с. 78).
У 1929 р. в Харкові видано книгу В. Дубровського “Музеї на Україні”,
а впродовж трьох років (1927–1930) навіть видавався журнал “Краєзнавство”.
Проте по-справжньому можна оцінити стан цієї галузі після усвідомлення та
відчуття духу тодішнього часу в національно-культурній сфері, вивчення
конкретної ситуації, що склалася в Україні. Більшовицька політика щодо
української культури, характер співіснування української та російської
культур, сутність радянської українізації, “теорія боротьби двох культур” –
питання, без яких неможливо об’єктивно оцінювати подальший розвиток
українського

музеєзнавства,

музейної

освіти,

філософії

суспільного

виховання. Ленінська теорія і практика “права нації на самовизначення”,
національне

питання,

зокрема

в

культурній

сфері,

“по-своєму”

зреалізовувалися в Україні. Це була політика подвійних стандартів, щоб
утримати українців під владою більшовиків.
У 1927 році, коли ще продовжувалися процеси українізації музейних
установ,

у

“Український

Києві

виходить

музей”.

Своє

перший

том

обґрунтування

документального
та

бачення

збірника
головного

Шевченківського музею в Києві висвітлив у 1929 році Ф.Ернст у “Довіднику
і каталозі Всеукраїнського історичного музею імені Шевченка”. Значний
науковий доробок міститься в працях В.Дубровського, виданих в Харкові
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наприкінці 20-их років: “Музеї на Україні”; “Історико-державні заповідники
та пам’ятки України”. Важливі розвідки з національного музеєзнавства
українських

учених

вийшли

за

кордоном,

зокрема

С. Наріжного

“Шевченкіана в Музеї Визвольної Боротьби України” (Прага, 1941);
Л. Бачинського “Наші музеї” (Фюрт, 1948); а також роботи з питань
музеєзнавства І. Мірчука, З. Кузелі та інших (Енциклопедія українознавства,
1995, с 1027). І хоча їхні підходи не були суголосними з офіційними
доктринами тодішньої офіційної політики УРСР, проте, часто саме вони
відкривали ті сторінки національного музейництва, які “табуювалися”
ідеологією

тоталітарного

Варшавського,

режиму.

Мюнхенського,

Наукові

Берлінського,

дослідження
Паризького

Празького,
Українських

інститутів, наукових шкіл, Наукового товариства імені Т. Шевченка мали
винятково важливе значення.
Архівні джерела засвідчують, що за короткий період національновизвольних змагань (1917-1921 рр.), існування відновленої української
державності в Україні було здійснено чимало заходів, направлених на
культурне, духовне відродження. Політичні, державні рішення, нормативні
документи тих часів, позиція керівників установ і відомств періоду
функціонування Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР були
сфокусовані навколо ідей та завдань, що стосувалися збереження і розвитку
духовної та матеріальної спадщини українського народу, освіти, музейних та
архівних установ. М. Грушевський, П. Скоропадський, С. Петлюра та багато
інших представників владних, наукових, культурно-освітніх інституцій,
інтелігенції в силу своїх обов’язків, світоглядних переконань та соціальнополітичних обставин, пов’язаних з війною, розрухою, здійснювали заходи,
щодо відновлення і будівництва культурно-освітньої мережі музеїв, шкіл,
університетів,
українських

архівних
землях,

установ,

повернення

підтримки

культури

національних

та

освіти

на

культурно-історичних

цінностей. У фондах Міністерства освіти Української Держави (фонд 2201,
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опис – 2) зберігаються закони та законопроекти, обіжники, інструкції
Міністерства освіти про організацію музеїв і театрів, протоколи засідань ради
Центрального комітету охорони пам'яток історії та мистецтва Доповідна
записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтв УД
про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р. (ЦДАВО України.
Ф. 2201. Оп. 4. Спр. 2. Арк.4- 4зв.) показує, що питання збереження
культурно-історичної спадщини, підготовка фахівців, збереження архівних
матеріалів та архівів, створення по всій Україні Архівних Комісій було
питаннями державної ваги.
У цьому ж місяці був підписаний наказ військового про створення
Військово-історичної комісії по збору й розробленню документів Великої
війни по Південно-Західному та Румунському фронтам, метою якого –
реєстрація документів для архівів та музеїв (ЦДАВО України. Ф. 3504. Оп. 1.
Спр. 9. Арк. 1).
У законопроекті Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо
організації Українського Національного архіву в м. Києві від

8 лютого

1919 р., підписаного Міністром Іваном Огієнком, зазначалося: “Для
переховування документів державного значіння і виключної історичної та
наукової вартости, в м.Києві засновується Український Національний
Архив… Асигнувати з коштів Державної Скарбниці 300.000 карб.(триста
тисяч карбованців на видатки, зв’язані з організацією Архіва, придбання
приватних архивів, окремих документів”. (Законопроект Міністерства
народної

освіти

УНР

про

заходи

щодо

організації

Українського

Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р. (ЦДАВО України. Ф.
1065. Оп. 1. Спр. 132. Арк.1)
Для

музейної

справи,

культурно-просвітницької

роботи

на

українознавчій основі, незважаючи на вкрай складну військово-політичну
ситуацію, все ж створювалися сприятливі умови. В усіх галузях, включно з
правоохоронними

органами,

здійснювалася

українізація,

передусім
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формувався національно-культурний мовно-інформаційний простір, про що
свідчить лист Старшого прокурора Генерального суду Міністру юстиції УД
про необхідність прийняття закону про українську мову від

22 серпня

1918 р. У ньому зокрема згадується про накази цілої низки міністерств та
відомств, які засвідчували необхідність нового закону про державну мову як
основи “в зносинах між Українськими Державними Інституціями”. (ЦДАВО
України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1611. Арк. 7зв.). Про активізацію національного
культурного життя в часи української державності

засвідчує також

діяльність органів влади та громадськості навколо організації створення
Державної

української

опери

в

м. Києві.

Детальне

обґрунтування

необхідності вирішення цієї загальнонаціональної проблеми вміщено в
архівному документі (ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 19-20) листі

Л. Старицької-Черняхівської

Головноупрявляючому

мистецтв

і

національної культури про негайне вирішення питання передачі Київського
оперного театру в оренду Головному управлінню мистецтв і національної
культури для організації Державної української опери від 7 листопада 1918 р.
Дуже значущим підходом у національному відродженні України, формуванні
інтелектуальних і національно свідомих кадрів, інтелігенції стало відкриття
українських шкіл, гімназій, університетів, впровадження в навчальний
процес українознавчих дисциплін. І. Огієнко в запрошенні Міністрові
Внутрішніх Справ І. Кістяківському на урочистості з нагоди відкриття
університету в Кам’янці-Подільському писав: що “заложено нове огнище
вищої української культури… надмірною працею свідомого громадянства
цілої України, новий Університет найближчий до високої західньоєвропейської

культури.

Державний

Український

Університет…вірний

кращим традиціям європейських університетів…” (Запрошення ректора
Кам'янець-Подільського державного українського університету І. Огієнка
Міністру внутрішніх справ УД І. Кістяковському на свято відкриття
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університету, заснованого 1 липня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1.
Спр. 265. Арк. 6-7).
Важливим складником українознавчої політики була активізація
високого національного мистецтва, музичної культури. На українських
сценах виступають відомі митці, композитори і музиканти, артисти і поети.
Про це нагадують нам афіші концерту з творів українського композитора К.
Стеценка І-го Українського національного хору. 15 червня 1918 р.,

об'яви

про показ кінематографічних картин “Похорони жертв більшовиків у Києві”,
“Похорони

юнаків,

забитих

під

Крутами”,

“Берестейська

мирна

конференція”, “Парад першої дивізії полонених”, “Шевченківське свято”,
“Катастрофа на Звіринці” та виступ артистів Національного театру. 19-21
червня 1918 р. , що містяться в архівах ЦДАВО України (відповідно Ф. 1216.
Оп. 1. Спр. 70. Арк. 91а і ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 326. Арк. 26).
Реалізуються в цей час також нові ідеї щодо створення й облаштування
музейних міст-садів. Цікавим у цьому контексті є лист Міністра народної
освіти М. Василенка Міністру шляхів УД П. Чубинському щодо проекту
міста-саду від 31 липня 1918 р., в якому говориться, що “у справі здійснення
проекту призначив (міністр М.Василенко – авт.) Головноуправляючого
справами мистецтва Петра Яковлевича Дорошенка” (ЦДАВО України.
Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10). На замовлення державних органів
української влади знімаються кінокартини, які відображають важливі
культурні події загальнонаціонального характеру,

що підтверджує лист

Театрального відділу Головного управління мистецтва та національної
культури УД від 13 грудня 1918 р. конторі “Українофільма” про надання
замовленого

фільму

“Торжество

відкриття

Українського

державного

університету”. (ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 52).
Незважаючи на лихоліття війни й господарської розрухи в Україні
здійснюється книгодрукування українською мовою, здійснюються театральні
постановки суспільно затребуваних вистав, п’єс, чого особливо потребували
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освітні заклади, зокрема університети. Наприклад, в архіві зберігається лист
директора Державного драматичного театру Голові Директорії УНР про
виділення коштів та сценічних костюмів на постановку п’єси В. Винниченка
“Між двох сил”. 28 грудня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 16.
Арк. 1); а в листі ректора Кам’янець-Подільського державного українського
університету І. Огієнка Державній канцелярії УНР від 13, 22 вересня 1919 р.
щодо розпорядження про обов’язкове надсилання всіх видань до наукових
інституцій звучить прохання про необхідність “надіслання по одному
примірнику всіх видань Кам’янець-Подільському Державному Українському
Університетові” (ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 290. Арк. 194).
Показово, що попри часом радикальні зміни в структурах і системі
влади в Українській Народній Республіці чимало відомих науковців, митців,
письменників продовжують працювати на благо України, обіймаючи нові
відповідальні посади, продовжуючи україноцентричну політику відновленої
держави (В. Кричевський, І. Огієнко, П. Дорошенко, Д. Чижевський та ін.).
Головноуправляючим у справах мистецтва Міністерства народної освіти став
П. Дорошенко, ректором Кам’янець-Подільського Державного Українського
Університету – І. Огієнко, а в листі Міністра освіти і мистецтв Полтавській
губернській народній управі

від 28 вересня 1918 р. згадується про

призначення

в.о.

В. Кричевського

директора

Художньо-промислового

інституту в Миргороді. (ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 23).
У Центральному державному архіві вищих органів влади міститься
чимало документів, які підтверджують змістовність і ціленаправленість
українознавчої політики держави тих часів, зокрема: наказ Подільського
губернського комісара повітовим комісарам від 6 листопада 1917 р. “Про
вживання і вивчення української мови в установах, заміну царських
портретів образом Т.Г. Шевченка” (ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 20,
арк. 6); лист С. Шелухіна про необхідність проведення українізації
державних установ. 22 квітня 1918 р.; лист Державного секретаря Ради
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міністрів Української Держави до всіх міністерств про визнання української
мови державною. 9 липня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр. 105а.
Арк. 2); доповідні записки до Міністерства народної освіти та мистецтв про
реформу архівної справи в Україні від 18 вересня 1918 р. (ЦДАВО України.
Ф. 2201. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 4); листи Департаменту руху Міністерства шляхів
Термінологічній комісії міністерства про переведення українською мовою
написи для вокзалів та вагонів. 18 травня 1918 р. ( ЦДАВО України. Ф. 2200.
Оп. 1. Спр. 69. Арк. 1, 2, 3); лист Термінологічної комісії Міністерства
шляхів УД Технічно-експлуатаційному департаменту міністерства про
переклад українською мовою технічних термінів залізниці зі зразками
перекладу. 26 жовтня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 220.
Арк. 5); протоколи засідання Ради Міністра ісповідань УНР від 20 вересня
1919 р. про необхідність створення Комісії з перекладу Святого Письма
українською мовою. (ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 8, 8зв., 9,
9зв.); обіжник Державного секретаря Міністерству ісповідань УД про
вживання

виключно

української

мови

у

листуванні

з

державними

установами. 9 липня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 3. Арк.
18); доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького
до Міністра народної освіти Української Держави про виділення коштів для
Комісії з вироблення національного художнього шрифту. 12 травня 1918 р.
(ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 26); доповідна записка голови
Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до Міністра народної освіти
Української Держави про улаштування народних домів і вироблення проектів
фасадів у національному стилі. 12 травня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 2457.
Оп. 1. Спр. 5. Арк. 25)
Тодішня

українська

влада,

здійснюючи

курс

на

українізацію,

задоволення національно-культурних прав громадян, активно співпрацювала
з

громадськими,

просвітницькими

організаціями,

знаними

митцями,

науковцями і політиками. Свідченням цього є, наприклад, архівні документи:
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“Про розповсюдження брошур С. Єфремова “Про Шевченка”, участь
Національного хору в концертах “Просвіти” тощо — з протоколу засідання
Товариства “Просвіта” в м. Києві. 25 листопада 1917 р. (ЦДАВО України, ф.
2217, оп. 1, спр. 1, арк. 43) Закон Української Народної Республіки про
утворення Української Республіканської Капели. 24 січня 1919 р. (ЦДАВО
України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 18); лист на адресу Української
Республіканської Капели від Голови Директорії Української Народної
Республіки, Головного Отамана Симона Петлюри. 16 вересня 1919 р. У
ньому зазначається: “Ваша праця буде записана на сторінках історії нашого
Державного і Культурного Будівництва. Мусимо йти вперед до ясної цілі
повної свободи і незалежности”. (ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94.
Арк. 115); Закон про асигнування 500 тисяч карб. на завершення будівництва
бібліотеки

для

Університету

Св. Володимира

в

Києві,

власноручно

затверджений П. Скоропадським. 26 липня 1918 р. ЦДАВО України. Ф.1064.
Оп. 1. Спр. 278. Арк. 1; заповіт Гетьмана Української Держави Павла
Скоропадського від 3 серпня 1918 р., в якому стверджувалося: “На випадок
моєї смерти або тяжкої хвороби, через яку не матиму змоги правити
Державою персонально, заздалегідь визначаю Верховним Правитилем Петра
Яковлевича Дорошенка”. (ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 3.
Оригінал. Машинопис). Про турботливе й уважне ставлення високої
української влади до національної інтелігенції, письменників, учених, митців
засвідчує переписка Антоніни Шаповал з Головним Отаманом військ УНР С.
Петлюрою щодо

допомоги Ользі Кобилянській від

26 вересня 1920 р.

(ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 256. Арк. 6-7). Такий підхід,
спрямований на підтримку і розвиток української культури, був характерний
не лише в контексті сприяння високопрофесійним митцям і науковцям, він
впроваджувався в культурній політиці держави на рівні масової народної
культури. Як приклад, наказ Директорії УНР про передачу коштів на
культурно-просвітні потреби Херсонщини від 27 грудня 1919 р. (ЦДАВО
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України. Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 2); лист та

відомість кіоску м.

Єнакієво Міністерству шляхів з проханням вислати українські книжки та
київські газети від 25-26 грудня 1918 р. бо “нічого продавати… Кобзар,
Исторія Украіни, а также другоє. Газети…” (ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1.
Спр. 264. Арк. 1,3).
Значну роботу проводили державні інституції з науковою, мистецькою,
громадською

спільнотами,

музейними

та

архівними

установами,

розглядаючи і приймаючи рішення стосовно затвердження державної та
національної символіки, герба, прапора, зокрема військових, орденів,
державних нагород, грошових знаків тощо, про що свідчать архівні
документи: Поштова марка Української Народної Республіки. 1918 р.
(ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 4); Телеграма Штабу
Генерального

секретарства

військових

справ

українським

комісарам

Румунського, Південно-західного та Кавказького фронтів про носіння
офіцерами і солдатами синьо-жовтої стрічки під кокардою. 28 листопада
1917 р. (ЦДАВО України. Ф. 1705. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 48); Опис Військового
прапору Української Держави. 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 3198. Оп. 1. Спр.
1. Арк. 11); Телеграма полковника О. Пилькевича Всеукраїнській раді
військових депутатів з запрошенням на парад для вручення прапора 1-му
Українському козацькому ім. Б. Хмельницького полку на Софіївській площі.
25 липня 1917 р.; Ескіз ордену “Залізний Хрест”, затверджений Головним
Отаманом військ Української Народної Республіки С. Петлюрою. 19 жовтня
1920 р. (ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 10); Текст військової
присяги на вірність Українській Народній Республіці. 13 жовтня 1919 р.
(ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 4. Спр. 3. Арк. 7); Текст урочистої присяги
громадянина Української Народної Республіки. Із Закону про реєстрацію
громадянства УНР. 4 березня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр.
6. Арк. 35); Листівки “День Національного Фонду”. 20-22 травня 1917 р.
(ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 10-11); Ескіз Українського
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гербу, виготовлений українською художницею Галиною Мазепою. Б/д
(ЦДАВО України. Ф. 3832. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 48); Герб Української
Народної Республіки. (ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 228. Арк. 1).
Питання культурно-освітньої політики, науки, архівної та музейної
справи були в центрі уваги української влади. Про це засвідчують документи
щодо листування створення національної бібліотеки, зокрема: “Листування
Міністерства внутрішніх справ УНР з головою Бібліотечно-архівного відділу
МНО УНР О. Грушевським та віце-директором департаменту ісповідань В.
Рафальським про засідання Комісії з обговорення плану створення
Української національної бібліотеки. 8, 13 квітня 1918 р.” (ЦДАВО України.
Ф. 799. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 4); “Листування Міністерства внутрішніх справ
УНР з головою Бібліотечно-архівного відділу МНО УНР О. Грушевським та
віце-директором департаменту ісповідань В. Рафальським про засідання
Комісії з обговорення плану створення Української національної бібліотеки.
8, 13 квітня 1918 р.” (ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 2). У цей
же період, який характеризувався дуже напруженою суспільно-політичною,
економічною, соціальною ситуацією, розглядаються питання “Про діяльність
Археографічної комісії - з протоколів засідання Комісії по розмежуванню
справ між Міністерством народної освіти УД, Головним управлінням
справами мистецтв та національної культури і Академією наук. 3, 10 серпня
1918 р.” (ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 11).
Про долю історичної спадщини українського народу, пам‘яток
національної

культури,

архівних

документів,

унікальних

музейних

артефактів у часи лихоліть турбувалися вищі керівники Української
Держави. Наприклад, 6 жовтня 1919 року був виданий наказ Головного
Отамана військ УНР С. Петлюри та Військового міністра В. Петріва про
переважне право зберігання документів у державних архівах. (ЦДАВО
України. Ф. 3689. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 103). Навіть у період, коли постала
реальна загроза українській державності проблема збереження національної
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культури, повернення українських видань, бібліотек, рідкісних книг із-за
кордону зберігала свою актуальність. 17 березня 1921 р. був оприлюднений
лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до
Міністра освіти УНР про негайне переведення всіх запасів друкованих
українських книжок з Відню та Берліну на територію Польщі для
подальшого перенаправлення їх до України (ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 2.
Спр. 123. Арк. 8).

17 листопада 1921 р. опубліковано наказ Головного

Отамана військ УНР С. Петлюри про підвищення М. Обідного в ранг
адміністративних хорунжих за охорону історичних матеріалів визволення
України (ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 196).
Архівні копії

Педагогічного музею України підтверджують, що

процеси музейного будівництва продовжувались і в 20-і роки, коли в Україні
було

остаточно

характеризувалися

встановлено
політикою

радянську

владу.

“українізації”,

Вони

намаганням

також
частини

керівництва синтезувати більшовизм з українським вектором розвитку
республіки (Див.: Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого
Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР “Про визнання колишньої
“Києво-Печерської лаври” історико-культурним державним заповідником і
про перетворення її на Всеукраїнське музейне містечко”, 29 вересня 1926 р. –
1926. – 1 арк.). У ній зазначалося: “Беручи до уваги велике історикокультурне і мистецьке значення колишньої Києво-Печерської лаври,
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних
Комісарів УСРР постановили: визнати територію колишньої КиєвоПечерської лаври в межах давніх і нових її мурів за історико-культурний
державний заповідник і передати його у відання Народного комісаріату
освіти для влаштування в ньому Всеукраїнського музейного містечка”.
Проте вже цього ж року директор Лаврського Музею В.Ляскоронський
надсилає чергову доповідну Окружному прокурору УРСР про вкрай складну
ситуацію в музейному комплексі, пов‘язану передусім з масовими

70

пограбуваннями культурно-історичних цінностей. У цьому документі
стверджувалося, що “постійні, ледве не кожноденні крадіжки на теренах
Лаври, які залишаються в більшості зовсім не розкриті… На всю величезну
кількість будівель існує тільки один тимчасовий міліціонер. Стан Лаврського
музею дуже жахливий, що є поглумкою над установою” (Звернення до
окрпрокурора У.С.Р.Р. Зразок Головнаупі на Наркомосвіті № 644 20 дня 1926
року).
Надзвичайно цікавими й оригінальними є документи з архівного
відділу Переяслав-Хмельницької (Переяславської – авт.) міської ради, які
стосуються розвитку музейної справи в цьому місті-музеї в радянський
період та в часи незалежності України, зокрема:
Архівна копія рішення міськвиконкому № 60 від 26.03.63 р. на запит
від 05.02.2003 р. “Про створення лісопарку та першого на Україні
етнографічного музею під відкритим небом в межах міста ПереяславХмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка” /
Архівний відділ Переяслав-Хмельницької ради. 1963. – 1 арк.;

Постанова

Центрального Комітету Компартії України і Рада Міністрів України РСР про
оголошення

комплексу

Хмельницького

пам’яток

Київської

історії

області

та

культури

державним

м. Переяслава-

історико-культурним

заповідником від 13 березня 1979 р. № 123 / Архівний відділ ПереяславХмельницької ради. – 1979. – 2 арк.; Постанова Кабінету Міністрів України
про

перейменування

Переяслав-Хмельницького

державного

історико-

культурного заповідника від 15 березня 1999 р. № 376 / Архівний відділ
Переяслав-Хмельницької ради. – 1999. – 1 арк.; Постанова Кабінету
Міністрів

України.

Постанова

про

перейменування

Переяслав_Хмельницького державного історико-культурного заповідника від
15 березня 1999 р. № 375 / Архівний відділ Переяслав-Хмельницької ради. –
1999 р. – 1 арк.;

Указ Президента України про надання Переяслав-

Хмельницькому державному історико-етнографічного заповіднику статусу
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національного від 1 червня 1999 р. № 598/99 / Архівний відділ ПереяславХмельницької ради. – 1999. – 1 арк.; Архівна копія Виконавчого комітету
Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області про створення
музею пам’яті Поліського району Київської області від 13 квітня 2004 року
№ 54.
Надзвичайно важливими є документи з історії Наукового товариства
ім.Шевченка, створеного як Літературне в 1873 році за ініціативи української
інтелігенції Сходу і Заходу.

Товариство

стало найважливішим центром

української науки, поширюючись на нові наукові ділянки, дедалі більше
спеціалізуючись. Воно опиралося на духовну спадщину Тараса Шевченка і
сповідувало ідею служіння Україні. Необхідність такої інституції була
зумовлена суспільно-політичними обставинами заборони національнокультурного розвитку українства. Валуєвський циркуляр (1863), Емський
указ (1867) сформували атмосферу реакційної політики на теренах під
російської України. Дещо ліберальніша політика в Австро-Угорській імперії
давала шанс на діяльність українських організацій. Саме тому практично
загальнонаціональне товариство зароджується у Львові, яке в 1892 році
трансформується в наукову установу (НТШ)

як багатопрофільну,

українознавчу, академічну. Постали нові напрями, наукові комісії і секції,
зокрема

бібліографічна,

слов’янознавства,

шевченкознавства,

джерелознавства, старої і нової історії, права, соціології, економіки,
статистики, музикології, географії, природничо-лікарська, математична,
літературна, мовна та ін. Одним з важливих напрямів стала музейна наукова
секція історичних пам’яток. До 1914 р. при Науковому товаристві імені
Т. Шевченка існував єдиний Етнографічно-Історичний Музей. Між першою і
другою світовими війнами було три музеї, де працювали фахові дослідники:
Етнографічно-Історичний, Природничий і Музей Історичних пам’яток, а
також

заповідник

первісної

карпатської

природи

в

Горганах

(дар

митрополита А.Шептицького), “тисовий заповідник у Княждворі (Коломия),
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чорногорський під Говерлою в Чорногорі” (Енциклопедія українознавства
1995, с. 1026).
НТШ стало першою національною академією наук. Її фундаторами
були визначні особистості як от: В. Антонович, О. Кониський, К. Сушкевич,
О. Барвінський, О. Огоновський, М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк,
І. Свєнціцький, С. Єфремов, Олександр і Філарет Колесси, С. СмальСтоцький, І. Крип’якевич, С. Томашівський, І. Пулюй, І. Верхратський,
І. Горбачевький, В. Сімович, В. Щурат, В. Кубійович, О. Смакула та багато
інших. Підтвердженням високого наукового рівня даної інституції було
членство в ній А. Ейнштейна, Я. Бодуена де Куртене, О. Брікнера, А. Єнсена,
Р. Кайндля, Т. Масарика, Л. Нідерле, М. Планка, О. Шахматова, В. Ягича та
інших.
Активно підтримували цю унікальну національну організацію відомі
наддніпрянські українці, зокрема і фінансово. Починаючи з 1892 року,
Товариство організувало своє серійне видання – “Записки НТШ”, в яких
друкувалися ґрунтовні наукові праці з історії України, української мови,
літератури, національної і світової культури, етнографії, географії, медицини,
природничих дисциплін, економіки, права, етнології, філософії тощо. Саме
тут з’явилися вперше україномовні наукові роботи з технічних, природничих,
медичних напрямів, заклавши фундамент для основ наукової термінології. До
початку першої світової НТШ діяло на всіх п’яти континентах світу, маючи
244 установи в 28 країнах. Поряд з величезним пластом наукових видань
НТШ розпочало створення українських (за своїм змістом) музеїв, архівів,
бібліотек. У складі НТШ сформовано п’ять музейних напрямів, які
функціонували на науковій основі. До них слід віднести
етнографічну, природничу, мистецьку.

У Товаристві також

воєнно-історичних

зусиллями

пам’яток.

НТШ

археологічну,
діяв

українських

музей
учених,

інтелігенції, меценатів на середину 30-их років ХХ-го століття створило
унікальну і єдину на той час бібліотеку, де зберігалося понад 350 тис.
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раритетних видань, стародруків, рукописів, старовинних книг, часописів,
збірок української періодики.
Велику

роль

організація

відігравала

в

галузі

педагогічно-

просвітницької, культурологічної, видавничої діяльності, ставши видавцем
знаменитої серії “Українська книга” (1937р.), “Українська музика”(1939 р.),
“Сьогочасне і минуле” (1939 р.). З перших років існування дана установа,
трохи пізніше будучи знаною у всьому світі, зібрала під своєю егідою
особливо значущі фонди стародруків, музейні збірки, рукописи, колекції
старожитностей, фольклору, народної творчості, архівні матеріали, які
становили золотий фонд української культури. Усе це мало стратегічне
значення

як

для

подальших

наукових

розвідок

у

різних

сферах

життєдіяльності, так й у формуванні засадничих основ для виховання
національної ідентичності, народних устремлінь до свободи і державної
незалежності. Видатні вчені і просвітники НТШ підготували ідеологічну,
націє-культурну,

світоглядну

наукову

платформу,

що

опиралася

на

українознавчі цінності світовий досвід вільної академічної думки. Зважаючи
на

більшовицьку

окупацію

Східної

України,

підневільний

статус

західноукраїнських земель упродовж ХХ-го століття, НТШ залишалося
єдиною українською установою загальнонаціонального рівня, де існував
розвиток

вільної

україноцентричність

академічної
наукового

думки

українського

середовища

НТШ

народу.
стала

Саме

головною

небезпекою для більшовицького режиму. Тому з приходом до Львова і на
Західну Україну радянської влади Товариство було заборонене, його музеї та
колекції знищено, діячі репресовані. Хоча за кордоном вдалося відновити
повною мірою його діяльність, одразу ж створивши в повоєнні часи чотири
центри в США, Канаді, Австралії, Європі, продовжували виходити Записки
НТШ, формувалися нові музеї, природні заповідники, культурні центри,
архіви і бібліотеки. Бібліотека україніки стала помітним явищем у світовому
культурному просторі. Діють “Українознавча бібліотека НТШ”, Дослідно-
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видавничий центр НТШ, друкарня та Книгарня, забезпечується випуск
інформаційного щорічника “Хроніка НТШ”, журналу “Вісник НТШ”, видана
11-томна “Енциклопедія українознавства” за ред. В.Кубійовича, випуск
нових праць у серіях: “Мемуарна бібліотека НТШ”, “Визначні діячі НТШ”,
користуються популярністю новостворені за кордоном музеї.
Про зміст, спрямованість і масштаби діяльності Наукового товариства
засвідчують матеріали, видані в Нью-Йорку-Мюнхені (1949 р.) з нагоди 75річчя його заснування (1873-1948). У хроніці, що містить повідомлення про
діяльність його Секцій та Комісій, зазначено: “досі появилося 75 випусків
українською мовою і 59 випусків німецькою… Записки Наукового
Товариства імени Шевченка, 159 томів”. Зокрема серед публікацій
згадуються праці, які безпосередньо стосуються музейної політики.
Захист культури ставав водночас і захистом України, українськості.
Було закладено підґрунтя не лише для нищення української культури, освіти
в національному аспекті, але й величезна енергія українського ренесансу
часів національно-визвольних змагань; складної, суперечливої, але суспільно
необхідної українізації в 20-их роках, періоду “розстріляного відродження”.
Все це створювало основу для розвитку безупинного культурного процесу.
Завжди знаходилися митці, державники, визначні діячі, які оберігали для
майбутніх поколінь національну культуру. Часто не завдяки, а всупереч
творилися великі українські справи. Безперечним є факт, що завдяки ідеям та
ініціативам таких особистостей Україна отримала список визначних пам’яток
архітектури, які перебувають під охороною держави згідно з Постановою
Ради Міністрів УРСР № 970 від 24 серпня 1963 року. За 28 років до
проголошення незалежності України було унормовано 864 унікальні
пам’ятки національної духовної та матеріальної культури: від Софійського
Собору (1037 р.), Михайлівської церкви (1070 р.), Ближніх і Дальніх печер
(ХІ століття), Заповідника Києво-Печерської Лаври в м. Києві та до СпасоПреображенського Собору (ХІ століття), Борисоглібського, Успенського
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соборів (ХІІ століття) і П’ятницької церкви (ХІІ століття) в Чернігові
(Законодавство про пам’ятники історії та культури, 1970, с. 246-298). Цей
надзвичайно

значущий

нормативний

документ

стимулював

розвиток

музейної справи і музейної освіти, без перебільшення, здійснив великий
вплив на формування суспільної свідомості. І хоча тодішні очільники УРСР
офіційно все це пов’язували з радянською дійсністю, насправді це свідчило
про визначну матеріальну та духовну працю видатних особистостей, талант
українського народу, його знання, досвід, творчу обдарованість.
Слід зазначити, що основа для таких підходів вибудовувалася ще на
початку коренізації (українізації) в 20-их роках, адже саме тоді в 1925 році
територію могили Т. Г. Шевченка оголосили державним заповідником,
1926 р. – визнання Києво-Печерської Лаври історико-культурним державним
заповідником і створення Всеукраїнського музейного містечка. У цей же рік
Постановою РНК УРСР прийнято рішення про відзначення дня смерті
(10 роковини) Івана Франка. У 1928 році в Бердичеві монастир “Босих
кармелітів”

стає

Державним

історико-культурним

заповідником.

Аналогічний статус отримує в цей час замок-фортеця в м. Кам’янецьПодільському. У

1929 році

замок

колишніх

князів

Острозьких

у

м. Старокостянтинові також стає Державним заповідником (Законодавство
про пам’ятники історії та культури, 1979, с. 435-436).
У повоєнні роки історія і теорія музейної справи стали вивчатися і
досліджуватися більш системно. Цьому передусім сприяла прийнята на
вищому державному рівні низка нормативних документів. Насамперед, слід
назвати Постанову Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1948 року “Про
заходи до поліпшення охорони пам’яток культури на території УРСР” та
відповідне положення, затверджене цим актом. Охорона, збереження,
використання пам’яток архітектури, мистецтва, археології, історії та
музейного майна покладалися на відповідні органи, а ці функції ставали
пріоритетом державної політики. Зазначалося, що “державні музеї є
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основними сховищами колекцій пам’яток культури, а державні музеї
поділяються

на:

а)

музеї

загальносоюзного

значення;

б)

музеї

республіканського значення; в) музеї місцевого значення…; вилучення з
музеїв художніх, археологічних, історичних і наукових колекцій або окремих
речей із цих колекцій забороняється. Використання приміщень музеїв не за
прямим їх призначенням забороняється” (Законодавство про пам’ятники
історії та культури, 1979, с. 49). Ці законодавчі норми стимулювали музейне
будівництво, розвиток культурно-освітньої та науково-дослідницької роботи.
Згідно з пропозицією вчених і діячів культури в 1965 р. урядовою
постановою створюється Республіканське Добровільне товариство охорони
пам’яток історії та культури Української РСР, а в 1967 році затверджується
Статут Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Серед
багатьох завдань, прав і обов’язків Товариства були і такі, що стосувалися
“зв’язків з науковими, культурними організаціями з метою вивчення і
популяризації пам’яток історії та культури; організації разом з науковими
установами науково-дослідної роботи; розроблення пропозицій щодо
тематики науково-дослідної і видавничої діяльності (Там само).
Проте беззаперечним обов’язком, який покладався на вчених,
музеєзнавців, культурних і педагогічних працівників, членів товариства,
вважалася “широка пропаганда ленінських ідей збереження історикокультурної спадщини нашого народу і радянського законодавства про
охорону пам’яток історії та культури” (Там само, с. 48). І хоча ці документи
містили в собі значну кількість положень суто пропагандистського й
ідеологічного (комуністичного) характеру, спрямованих на “виховання
радянського народу”, вони формально розширювали можливості для
розвитку музейної справи, зокрема музейної освіти. Адже в правах і
обов’язках того ж Товариства стверджувалась необхідність “популяризації
пам’яток історії та культури, поширення про них наукових знань; проведення
екскурсій і подорожей, читання лекцій і доповідей, організації виступів у
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пресі, на радіо і телебаченні; видання літератури, наукових і науковопопулярних праць, художніх листівок, плакатів, буклетів, туристичноекскурсійних путівників; виготовлення сувенірів, пам’ятних і меморіальних
медалей;

створення

науково-популярних

кінофільмів

і

кінонарисів;

організація виставок – з метою виховання мас у дусі любові до Батьківщини,
до її історії, поваги до праці і таланту народу” (Там само, с. 49).
Безумовно, музейна політика, культурно-освітня робота змістового
плану формувалася в Москві. Створений там Науково-дослідний інститут
музеєзнавства з 1950 року поновив видання наукових праць, а через п’ять
років вийшов перший підручник “Основы советского музееведения”, в якому
висвітлювалися основні ідеї, підходи та види музейної роботи, він масово
використовувався і в Україні. Упродовж 15 років (1957–1971) учені, фахівцімузейники підготували фундаментальну працю в 7 томах “Очерки по
истории музейного дела в СССР”, а також видали “Труды Научноисследовательского

института

музееведения”

(1957–1970,

вип. 1–22).

Упродовж десятиріччя (1968–1978) було підготовлено і видано “Музейное
дело в СССР”, а в 1975 р. О. Тихомирова опублікувала працю “Музеи
высших учебных заведений СССР”, а в 1976 році М. Лощинін –
“Литературный музей и школа”. Видані книги, монографії, посібники на
загальносоюзному

рівні

В. Дьяконова,

Г. Закса,

Г. Михайловської,

С. Овсянникової, В. Ігнатьєва, A. Разгона та інших використовувалися в
українському науковому, музейному, культурно-освітньому середовищі.
У 60–70-их роках минулого століття з’являються окремі наукові праці,
присвячені питанням зарубіжного музеєзнавства. Зокрема було видано такі
праці: “По музеям зарубежных стран” (1960), “Музеи в современном мире на
службе взаимопонимания народов” (1977), підготовлену І. В. Поповим. Хоча
в них, за умов жорсткого політичного й ідеологічного протистояння двох
світів, простежується упереджене, не завжди об’єктивне оцінювання.
Очевидно,

що

значно

більший

інтерес

викликають

ті

наукові,
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культурологічні й педагогічні (в контексті музейної педагогіки) дослідження,
які здійснювалися в Україні та стосувалися національної культури
радянського періоду.
Найбільш відомими працями, виданими в 1957–1959 роках, були:
“Музеї України”, “Музейне будівництво на Україні за 40 років радянської
влади” Г. Мезенцевої; “Нариси музейної справи” М. Бондара, Г. Мезенцевої,
Л. Славіна. За матеріалами Всесоюзного огляду роботи музеїв, який
проводився в 1965–1967 роках, вийшла узагальнювальна праця “З досвіду
роботи музеїв Української РСР” (1968). У 70-их роках видано низку праць, в
яких висвітлено діяльність громадських, народних музеїв, охарактеризовано
систему взаємодії музейних інституцій з освітніми закладами, громадськими
організаціями. До таких слід віднести: “Громадські музеї України. Історія,
досвід, проблеми (1979) І. Буланого, І. Явтушенка; “Літопис слави народної.
З історії становлення і розвитку народних музеїв України (1974)
A. Василенка. У цей же період було видано цінну науково-мистецьку працю
П. Жолтовського “Український живопис ХVІІ–ХVІІІ століття”, а трохи
раніше (1973) – “Художнє лиття на Україні ХІV–ХVІІІ століття”. На початку
80-их років був підготовлений “Довідник про роботу музеїв Української
РСР”. Кінець 70-их років – час, коли з’являються роботи, в яких
досліджуються регіональні етнографічно-мистецькі, господарські елементи
(Р. Чугай “Народне декоративне мистецтво Яворівщини”; К. Матейко
“Український народний одяг”; М. Мандибура “Полонинське господарство
Гуцульщини другої половини ХІХ – 30-их років ХХ століття”; С. Сидорович
“Художня тканина західних областей УРСР” та ін.). Варто зазначити, що
чимало робіт мали суто пропагандистський характер, впроваджували на рівні
взаємодії культурно-освітніх закладів суто партійні доктрини. До них можна
віднести такі праці: “З досвіду атеїстичної роботи музеїв України” (1972);
“Методичні рекомендації про пропаганду музеями радянського способу
життя” (1977) та ін. Проте найбільш фундаментальним доробком у цей
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період стало завершення 26-томної “Історії міст і сіл Української РСР”, що
сприяло активізації музейної науково-дослідницької, пошукової, освітньої,
експозиційно-виставкової діяльності.
Хоча ці роботи були підготовлені в Україні, вони створювалися за
ідеологічними доктринами Москви. Союзний центр диктував “моду” на
музейне будівництво, культуру, освіту й світоглядні цінності. Шкільні,
університетські, літературні чи історико-краєзнавчі музеї, питання теорії та
методики музеєзнавства, зміст виховання засобами музейної культури – все
це визначалося в межах парадигми тоталітарного радянського режиму і
комуністичної ідеології. Наприклад, посібник для вчителів “Школьные
музеи” (1972); “Современные литературные музеи: некоторые вопросы
теории и методики” (Сб. научн. трудов №111, 1982), які розроблялися і
видавалися

у

Москві,

музеєзнавці,

педагоги

зобов’язані

були

використовувати в культурних і освітніх закладах України. Хоча при цьому
українська тема зазвичай в них не звучала, не розглядалася. Таким був
усталений підхід, який у системі музейної освіти продукував не культурну
українізацію, а радянізацію, комунізацію, оскільки “музеї, – зазначалося у
київському виданні “Скарбниці слави народної” (1975), – одна з дієвих форм
боротьби Комуністичної партії за людину” (Скарбниці слави народної, 1975,
с. 3). В одному з кращих на той час навчальному посібнику Г. Мезенцевої
“Музеєзнавство”

(1980)

правильно

наголошувалось

на

тому,

що

“музеєзнавство не лише вивчає роботу музеїв, а й спрямовує її. Воно тісно
пов’язане з такими суспільними науками, як філософія, історія, археологія,
етнографія, філологія, психологія, мистецтвознавство, педагогіка, а також з
рядом

природничих

ґрунтознавством

наук

тощо”.

міждисциплінарного

–
Під

характеру

ботанікою,
час
цієї

зоологією,

палеонтологією,

обґрунтування

інтегрального,

“порівняно

молодої

історичної

дисципліни” автор, згідно з усталеною практикою й науковою методологією,
доводить, що “її методологічну основу становить марксизм-ленінізм”, а
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головним завданням “радянського музеєзнавства є активне спростовування
псевдонаукової теорії сучасної буржуазної музеології” (Мезенцева, 1980, с.
8). Очевидно, в цьому полягає одна з причин повільного (у порівнянні з
багатьма

розвинутими

країнами)

впровадження

основних

принципів

музейної педагогіки.
Музейна культура, музейна освіта в такому контексті стали посідати
особливе

місце,

формувати

національну

пам’ять,

самосвідомість,

ідентичність і самоповагу до власного “Я”, знаходити себе в історичній
різноманітності культур і народів. Безперечним є і те, що національна
музейна політика, як і “музейна педагогіка”, не могли відігравати належної
ролі в розвитку суспільної свідомості, оскільки ця сфера, як й інші, не
орієнтувалася на енциклопедичні знання української історії. Очевидно, що
зреалізувати цей масштабний проєкт могла тільки державна нація. В Україні,
позбавленій державності, як і в умовах існування “держави УРСР”, творення
правдивої національної енциклопедичної науки було справою вельми
складною, а то й неможливою, тому актуальною нині темою, стратегічним
завданням для української культури, науки, освіти є створення академічної
національної музейної енциклопедії. Для сучасної гуманітарної політики ця
проблема є ключовою, якщо розглядати її як “м’яку” силу в міжнародному
аспекті та важливості формування історичної свідомості суспільства. Такі
дослідження

й

гуманітарні

проєкти

є

необхідними

для

зміцнення

громадянської свідомості, виховання патріотичності, особливо в середовищі
молодшого покоління. На чому слід вибудовувати таку роботу? Звісно, що
визначальним принципом має стати історизм, який надасть музейній справі
науковості, правдивості, націокультурності та справедливості. Це завдання є
нагальним не лише тому, що українським науковцям, митцям, педагогам,
музейним працівникам варто усунути ті прогалини, що виникли в науці,
культурі, світогляді за періоди колоніального поневолення, але й передусім
зважати на розвиток культуротворчих тенденцій у сучасному глобальному
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світі як складника в конструктивній політиці держав і народів. Сучасне
українське музеєзнавство варто розглядати з урахуванням енциклопедичної
науки, яка, незважаючи на різноманітні офіційні заборонні циркуляри і
норми, розвивалася та містила в собі чимало визначних явищ національної
інтелектуальної традиції.
В основу енциклопедичної науки (М. Грушевський, В. Кубійович,
А. Кримський,

Ф. Вовк,

І. Мірчук,

А. Жуковський,

Ю. Шевельов,

І. Раковський та ін.) було покладено якісно іншу методологію змісту,
підходів і оцінювання музейної справи в Україні. Українознавчий підхід до
висвітлення

фактів,

явищ,

подій,

історичних

постатей

забезпечував

об’єктивність світобачення національно-культурного розвитку України. На
відміну від фальшивих концепцій імперської Росії щодо генези українства,
його матеріальної, духовної культури, історії, українські просвітники й
науковці формували свої погляди, зважаючи на ідеологію наукової школи,
передусім М. Грушевського. Вони вважали, що витоки українського
музейництва беруть початок з часів, що передують виникненню державності
України-Русі й прийняттю християнства. У розділі “Музеї і пам’ятки
культури” Енциклопедії українознавства зазначено: “Ризниці й бібліотеки
київської

святої

Михайлівського

Софії

(ХІ століття),

(Дмитрівського)

Києво-Печерської

монастиря,

Чернігівського

Лаври,
Спасо-

Преображенського собору були першими осередками, де, одночасно із
скарбницями великих князів київських, князів галицько-волинських та
удільних князів, стали зосереджуватися цінні збірки речей історичної та
мистецької вартості” (Енциклопедія українознавства, 1995, с. 1018).
Саме за таких умов в Україні формувалася музейна культура,
підтверджувала свою первинну та глибинну сутність, що категорично
замовчувалася, “стиралася” з народної пам’яті. Натомість, пропонувалася
“великоруська” (імперська) версія, що нічого спільного не мала з правдивою
історією, адже навіть у нещодавно виданому першому томі “Российской
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музейной энциклопедии” (2001) відчутними є спроби переписувати історію
музейної справи. Наприклад, стаття “Исторические музеи” містить дані, які
свідчать

про

необ’єктивність

і

упередженість

історичного

аналізу.

Згадується, що “наиболее ранние свидетельства о сохранении исторических
реликвий на Руси относятся к ХІІІ-XV вв.: княж. одежды хранились в
Софийском соборе в Киеве.., первыми историческими музеями в России
были археологические созданные на Юге России (Украине! – авт.) музеи в
Николаеве,

Феодосии,

пользовались…

Керчи,

Одессе.

Черниговский

Наибольшей

исторический

музей,

известностью
Харьковский

исторический музей, Львовский исторический музей (1898)” (Российская
музейная энциклопедия, 2001, с. 234-235). Зауважимо, що такі поняття, як
“Україна”,

“український”

не

використовувалися

за

часів

царату

і

обмежувалися за часів радянського режиму, а також після розпаду СРСР. У
будь-яких російських виданнях також немає правдивого відображення
агресивної політики московитів щодо Київської держави, її народу, культури.
Натомість, в енциклопедії В. Кубійовича стверджується, що “задовго до
татарської навали напади з “російських” земель (особливо погром Києва
князем ростово-суздальським Андрієм Боголюбським 1169 р.) спустошили
українські найстаріші збірки, що від них донині збереглися тільки окремі
речі, та й то здебільшого поза Україною” (Енциклопедія українознавства,
1995, с 1018).
Безумовно, подібні факти чи приналежність культурних пам’яток до
українських

старожитностей

не

були

предметом

уваги

російського

музеєзнавства. Вся культурна спадщина, що знаходилася в межах імперії
(часто і поза нею!), належала, на їхню думку, лише російському історичному
спадку.

Український

культурний

чинник

замовчувався,

заборонявся,

фальсифікувався, а його трактування могло зводитися тільки в ніші
“малоросійськості”.

Унікальні

музейні

експонати

Києво-Печерського,

Київського Михайлівського, Чернігівського, Троїцького, Полтавського,
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Харківського та багатьох інших монастирів мали “служити” лише
московській “культурі”, що створювалася передусім з української. Величезна
кількість

безцінних

збірок,

експонатів,

творів

малярства,

кераміки,

золотарства, стародруків, рукописів, особливо в ХVІІ–ХVІІІ століттях,
перейшла в руки колонізаторів або була знищена. Про таких видатних
подвижників

та

меценатів

української

культури,

золотої

сторінки

українського бароко, як І. Мазепа намагалися або не згадувати, або піддавати
анафемі. Можна погоджуватися з тим твердженням, що період Козацької
державності чи Гетьманщини ще не був періодом музейництва у сучасному
розумінні цього значення нині.
Отже, відповідно до сучасних уявлень, “музеєзнавство – це наукова
дисципліна, яка ще формується і вивчає специфічне музейне ставлення
людини до дійсності та породжений ним феномен музею, це дисципліна, що
досліджує процеси збереження соціальної інформації, її пізнання й передачі
за допомогою музейних предметів, а також розвиток музейної справи і
напрямку музейної діяльності” (Музеєзнавство). У Словнику української
мови зазначено, що “музеєзнавство – наука про організацію і діяльність
музеїв” (Словник української мови, 2012, с. 567). Коли ж аналізується період
становлення національної музейної справи в Україні, наприклад, у ХVІІ–
ХVІІІ століття, то, справді, значні зацікавлення освіченого українства,
представників козацької старшини у збиранні, збереженні

пам’яток

української та європейської культур, старожитностей, мистецьких творів ще
не трансформувалися в класичні музейні установи. Цінні культурні колекції
Б. Хмельницького, І. Мазепи, родин Скоропадських, Ханенків, Полетиків,
Миклашевських, Апостолів, Лизогубів, Розумовських, Капністів та інших
знаних українців у ті часи мали дещо інше призначення, ніж музейний
заклад: знаходились у приватному використанні, слугували як предмети
гордості,

зацікавленості,

родинного

багатства.

Подібні

зібрання

на

українських землях історичних культурних раритетів вже в ХІХ століття
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стають основою для розвитку музейної справи. Хоча цей розвиток не міг
бути цілком національним, оскільки в умовах бездержавності українознавчий
чинник витіснявся імперською ідеологією. Його варто розглядати передусім
у контексті українського національно-визвольного і культурного руху,
ініціатив і творчої праці громадських, самоурядових організацій, діяльності
видатних представників національного просвітництва. Найперші музейні
осередки й установи в Україні створювалися на підґрунті археологічних
артефактів

стародавніх

культур,

пам’яток

античної

цивілізації,

старожитностей княжої доби Київської держави, козацько-гетьманського
періоду. Цілком об’єктивними і закономірними були процеси заснування
археологічних, античних, історичних, етнографічних, художніх музеїв в
Одесі (1825), Керчі (1826), Києві (1834) при університеті, Херсоні (1890),
Миколаєві (1886), Катеринославі (1914 – художній), Конотопі (1900),
Житомирі (1900), Глухові (1903), Полтаві (1906), Чернігові (1896),
Кам’янець-Подільському (1890) та багато інших.
На західноукраїнських землях цінні музейні збірки було закладено в
70-роках ХІХ століття в Народному домі у Львові, в музеї при
митрополичому дворі А.Шептицького, який було в 1908 році реорганізовано
в Національний; Музеї народовідання в Чернівцях; в музейних галереях
Перемишля, Мукачева, Станиславі; в Музеї ім. князів Острозьких в Острозі
(1911) з бібліотекою і архівом та ін. Крім того, збирали пам’ятки старовини:
“Просвіта” з 1868р., Ставропігійський Інститут з 1888 р., Товариство імені
Тараса Шевченка з 1874 р., а заходами М. Грушевського, І. Франка,
В. Гнатюка, Ф. Вовка ці збірки реорганізовано у великий Музей НТШ. На
межі ХІХ-ХХ століть постають автентичні музеї: Миколаївський Музей
Природознавства, Кам’янецький Церковний, Одеський Музей Степової
України, Волинський Музей у Житомирі, Історично-археологічний у
Катеринославі,

Природничо-історичний

у

Полтаві,

збудований

в
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українському стилі за проектом В.Кричевського (Словник української мови,
2012, с. 567).
Музейне будівництво на українських землях відбувалося передусім і
завдяки ініціативі української інтелігенції, яка в умовах репресивних заходів
та заборон щодо функціонування української мови, культури, виховання
національної свідомості намагалася стверджувати цінності ідентичності
свого народу. В основі цих культурних процесів знаходилися не просто
громадські науково-історичні й культурні організації, які переймалися
музейною справою (товариства історії й старовинностей, комітети для
збирання пам’яток старовини тощо), важливіше, що музеї створювалися й
ними опікувалися відомі українські вчені, митці, меценати, громадські діячі.
Їхній світогляд, наукова підготовка, професійні здібності сприяли тому, що
навіть в умовах цензури в музейні експозиції закладалася українська ідея,
оберігалася старовинність національної історичної пам’яті, яка всіляко
знищувалася чужинцями-поневолювачами в музейних закладах.
В

“Енциклопедії

українознавства”

В. Кубійовича

так

охарактеризовується цей непростий для української культури період: “У
Києві

збирають

археологічні

пам’ятки

М. Максимович,

митрополит

Є. Болховітінов, В. Антонович, В. Хвойко, М. Біляшівський, пам’ятки –
Б. Ханенко,

М. Терещенко;

в

Чернігові

–

В. Тарновський,

графи

Милорадовичі; в Катеринославі – Д. Яворницький, О. Поль; в Харкові –
Д. Багалій і М. Сумцов; у Львові – А. Гарасевич, А. Петрусевич; у
Перемишлі– І. Могильницький, І. Лаврівський; у Кам’янці-Подільському –
Ю. Сіцинський; у Полтаві – Л. Падалка, Є. Скаржинська; в Миколаєві –
М. Леонтович і В. Верещагін… поза межами України, наприклад, музейна
збірка україніки П. Потоцького в Петербурзі. А в Чернігівському музеї
української старовини у спеціальному будинку зберігалася збірка козацькогетьманської

старовини

ХVІІ–ХVІІІ століть

В. Тарновського;

збірка

рукописів і малюнків Т. Шевченка; меморіальні збірки П. Куліша, Л. Глібова,
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Д. Мордовця, М. Коцюбинського та ін.” (Енциклопедія українознавства,
1995, с. 1019-1020). Окрім названих, у цей час створюються також музейні
установи за іншими профілями: нумізматичні, живої природи, мистецькоісторичні, художньо-промислові, історично-археологічні.
Важливу роль у розвитку української музейної справи відігравали
новостворені церковно-археологічні заклади, єпархіальні книгосховища і
архіви стародруків. Наприклад, архієпископ Філарет Гумілевський, єпископ
Харківський і Охтирський, архієпископ Чернігівський і Ніжинський,
правлячий архієрей Харківської та Чернігівської єпархій, зробив вагомий
внесок у сферу освіти, архівної, видавничої, музейної справи, організувавши
церковно-парафіяльні школи, друкарні, заснувавши монастирі, він керував
храмобудівництвом. Тоді масово відкривалися церковно-приходські школи в
селах Чернігівщини, в 1861 році їх налічувалося понад 700. Заснував він
також і періодичне видання “Чернігівські єпархіальні відомості”, готував
програми викладання для духовних навчальних закладів, на утримання яких
віддавав доходи від видання своїх праць. Багато коштів він витрачав на
благодійність, допомогу громадам. Хоча слід визнати, що чимало відомих і
знаних духовних діячів того часу поводили себе згідно

з канонами і

правилами правлячої московської церкви, яка завжди була надійною опорою
імперії.
Варто згадати про низку праць та видань відомих українських
просвітників ХХ століття. На початку століття побачила світ книга
Б. Грінченка “Каталог Музея украинских древностей В. В. Тарновского”,
надрукована в Чернігові. Перед цим Б. Ханенко видав у Києві “Собрание
картин”, а Н. Петров – “Aльбом достопримечательностей Церковноархеологического музея при Киевской духовной академии”. Цікавим для
розуміння мистецького і наукового життя тих часів в українському
суспільстві підросійської частини є і видання “Освящение и открытие
Киевского художественно-промышленного и научного музея” (1905).
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Важливими для осмислення історичного минулого України стали праця
І. Свєнціцького “Каталог старопечатних книг” у видавництві церковного
музею 1908 року, а також робота Є. Сіцинського “Опись предметов старины
музея Подольского церковно-исторического общества”, що видана в
Кам’янці-Подільському 1909 року. І. Свєнціцький підготував “Ілюстрований
провідник по Церковному музею” (Львів, 1913); “Національний музей у
Львові” (1905–1915); “Характеристика збірок Національного музею” (Львів,
1913); а Б. Барвінський у 1920 році видав книгу “Бібліотека і музей
Народного Дому у Львові” (1909–1919). У цьому ж році виходить друком
доволі змістовна праця І. Свєнціцького “Про музеї і музейництво”.
Відомий український дослідник, історик розвитку освіти в Україні
С. Сірополко в 1924 році у львівському виданні публікує працю “Музеї
рідного краю” за сприяння Народної Просвіти. На західноукраїнських
землях, які належали на той час Австро-Угорщині, з ХІХ століття формально
створювалися певні умови для музеєзнавчих розвідок. Музеєзнавець
Г. Матвіїшина зазначає: “на цей час в Австрії була створена законодавча
база, яка забезпечувала правові норми щодо функціонування музейних
закладів різного профілю: з 1820 року до Чернівців почали надходити укази й
листи зі Львова і Відня, які зобов’язували місцевих службовців, учителів,
служителів

культу

надавати

інформацію

щодо

пам’яток

старовини,

знайдених на теренах Буковини, збирати та передавати їх у регіональні музеї,
а також забороняли вивозити за межі держави, продавати та використовувати
як заставу мистецькі твори і рідкісні предмети” (Матвіїшин, 2008).
На початку ХХІ століття в Україні здійснено чимало науковопедагогічних,

соціально-психологічних,

культурологічних

досліджень,

пов’язаних з проблемами розвитку музейної педагогіки, музеєзнавства,
національної музейної освіти. Підготовлено низку монографічних видань,
наукових збірників, навчально-методичних посібників, у яких аналізується
ця проблема. Автори наукових, дидактичних, методичних праць використали
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сучасні світові теоретичні й практичні здобутки в галузі музейної культури
та музейної педагогіки, а також багатий досвід національного музеєзнавства
та взаємодії культурних та освітніх закладів. З-поміж них варто виокремити
такі праці українських учених-педагогів та музеєзнавців: “Музеєзнавство в
закладах

освіти”:

навчально-методичний

посібник

(Гайда,

2006);

“Музеєзнавство в навчальному закладі” (Горовий, 2011); “Мистецька освіта й
мистецтво

в

культуро-творчому

процесі

України

ХХ–ХХІ

століть”:

навчальний посібник (Шмагало, 2013); “Музейні заклади у системі вищої
освіти Західної України на тлі світових тенденцій” (Муравська, 2018);
“Музей як комунікативний та освітній простір” (Вербицька, 2017); “Музейна
педагогіка: теорія і практика” (Удовиченко, 2017); “Я неповторний вивчаю
світ”

(Aрцишевський,

Хайруліна,

Каракоз,

2012);

“Музеєзнавство”

(Рутинський, Стецюк, 2008), “Музеї України у суспільно-історичних
викликах ХХ – початку ХХІ століть’’ (Маньковська, 2016).
Ґрунтовна дослідницька робота з питань взаємодії музею-школиуніверситету проведена за останнє десятиліття: О. Караманов в аспекті
розвитку пізнавальної активності учнів засобами музейної педагогіки,
сучасних тенденцій розвитку музейної педагогіки; О. Топилко щодо новітніх
методів популяризації історико-культурної спадщини в музейному просторі у
контексті музейної педагогіки; М. Скирда з тем музейного просвітництва та
системи взаємодії школи і музею; Б. Середа в контексті розвитку шкільного
музейництва та національно-патріотичного виховання. Слід зазначити
високий рівень науково-методичного посібника “Музейна педагогіка: теорія і
практика…”, підготовленого науковим співробітником Національного музею
історії України І. В. Удовиченко (2017 р.).
Важливим доробком у галузі музейної педагогіки України є науковометодичний збірник “Музейна педагогіка – синтез досвіду” (Aвториупорядники:

A.В. Горовий,

О.В. Топилко,

Т.Є. Лучук,

О.А. Завадська),

ухвалений Вченою радою Національного Києво-Печерського історико-
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культурного заповідника. Важливість цієї праці полягає в тому, що
запропоноване обґрунтування музейної педагогіки порушує усталені підходи
до освітньої функції музею. Головне – автори розглядають сприйняття
історико-культурних пам’яток, з одного боку, як творче інтелектуальне
присвоєння музейних взірців, з іншого, – цей процес, взаємодія є також і
розвитком креативних здібностей особистості. Значну увагу в цьому збірнику
приділено виявленню особливостей музейної аудиторії, її ціннісних
орієнтирів, духовних потреб, особливо в такій галузі соціології, як музейна
соціологія. “Головне завдання музейної соціології, – зазначено в роботі, –
визначення ефективності музейної діяльності шляхом вивчення дії музейної
експозиції і різних форм культурно-освітньої роботи на різні категорії
відвідувачів” (Музейна педагогіка – синтез досвіду, 2012, с 8).
На

основі

аналізу

діяльності

наукових,

культурних,

освітніх,

просвітницьких інституцій і товариств можна стверджувати, що той значний
інтелектуальний, культурно-мистецький, педагогічний потенціал створював
сприятливі умови для функціонування українських музеїв та нових
унікальних культурних цінностей. Чимало напрацьованих теорій, концепцій,
ідей, а також предметів духовної і матеріальної культури, створених
українцями за межами України, збагатили музейну культурну спадщину. Без
цього унеможливлюються належна якість сприйняття й об’єктивність
оцінювання українського музеєзнавства, національної культури, музейної
педагогіки, оскільки лише “радянського” чи іншого погляду на історіографію
й еволюцію цього явища недостатньо.
Незаперечним є те, що суттєвий вплив на розвиток української
культури в її цілісності мали і мають у сучасних реаліях праці П. Куліша,
М. Максимовича, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Огієнка, С. Єфремова,
В. Винниченка, М. Грушевського. Вони сприяють формуванню теоретичної
моделі української культури. Так чи інакше, але музейна політика в ХХ і
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початку ХХІ століття формувалася часто на основі їхніх ідей та концепцій
або всупереч їм.
Проблемам антропоцентризму, ідеям гармонії та взаємодії особистості,
нації, людства крізь призму культурних комунікацій, індивідуальних та
суспільних

інтересів

присвячено

праці

М. Хайдеггера,

Е. Фромма,

К. Ясперса, Е. Еріксона, М. Бердяєва, М. Реріха.
Отже, аналіз філософських, психологічних і педагогінчих праць
окреслює необхідність використання на практиці в музейній педагогіці тих
принципів, на яких заснована педагогічна наука, практика взаємодії педагога,
музеєзнавця з відвідувачами. Насамперед до них слід віднести принципи
природовідповідності,

суб’єкт-суб’єктності,

критичного

мислення,

особистісно зорієнтованого навчального і виховного просвітницького
процесу. Дуже важливими для якісного дослідження є педагогічні,
культурологічні,
Я. Коменського,
А. Швейцера,
Г. Ващенка,

естетико-етичні
Й. Песталоцці,

а

також

ідеї

A. Дістервега,

українських

A. Макаренка,

видатних

–

Д. Дьюї,

Г. Сковороди,

В. Сухомлинського,

учених-педагогів:
Г. Гумбольдта,
К. Ушинського,

С. Русової,

І. Огієнка,

С. Сірополка, П. Куліша, В. Вернадського, М. Грушевського, Б. Грінченка.
Конструктивні ідеї, які мають важливе значення для обґрунтування
теоретико-методологічних засад сучасної національної музейної педагогіки,
змісту українського музеєзнавства, можна знайти в працях і творчості
Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, Д. Чижевського, М. Драгоманова,
Д. Дорошенка, М. Грушевського, С. Єфремова, В. Кричевського. Передусім
вони

стосуються

виховних

ідеалів

та

цінностей,

необхідних

для

національного самоствердження, національної рефлексії й ідентифікації
власного “Я” із власною національною спільнотою, вартостями свого народу,
культури, історії, традиції.
Цінність цього досвіду полягає в системному й багатоаспектному
підході до музейної освіти. Використовуються форми і методи, що якісно
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відрізняються від формально “шкільних”, з огляду усвідомлення того, що в
основі освітнього процесу є власна воля потенційних відвідувачів, можуть
застосовуватися і форми організованої роботи. Але важливо, що в цьому
науковому доробку належним чином обґрунтовуються головні критерії
професійної майстерності музейного педагога. Насамперед він має володіти
необхідними компетенціями, добре знати психологію відвідувачів різних
категорій, їхні запити і мотивації, рівень знань, здібностей, уподобань,
інтересів.

Оригінальною

і

продуктивною

є

запропонована

модель

диференціації аудиторії, публіки на категорії мрійників, мислителів,
прагматиків, діячів. Не можна не погодитися з положенням, що “знання
теорій навчання і вміння використовувати їх допомагає музеям створювати
цікаве й різноманітне середовище, яке спонукає людей вчитися” (Гохстра,
2015, с. 5).
За останні роки багато зарубіжних учених здійснили новітні наукові
розвідки проблем освіти, культури, світоглядних теорій, виховання людини в
умовах глобального світу, що знаходиться в пошуках можливостей реалізації
головних принципів сталого розвитку. Насамперед слід виокремити такі
праці: Т. Снайдер “Перетворення націй” (2017), Д. Aджемоглу, Д. Робінсон
“Чому нації занепадають” (2016), Ю. Харарі “21 урок для 21 століття” та
“Homo Deus. За лаштунками майбутнього” (2018), Цзінь Лі “Культурные
основы обучения: Восток и Запад” (2015), К. Робінсон “Школа майбутнього”
(2018), П. Грем “Aмерика за школьной партой” (2011), Н. Фергюсон
“Цивілізація. Як Захід став успішним” (2017), Б. Рассел “История Западной
философии” (2010), З. Краснодембскі “Демократія периферій” (2016),
“Історія європейської ментальності (за редакцією П. Дінцельбахера, 2019 р.),
Е. Гобсбаум

“Вік

екстремізму.

Коротка

історія

ХХ

віку”

(2001),

Європейський словник філософій у 4-х томах (під керівництвом Б. Кассен,
2009-2016). У цих та інших фундаментальних працях відомих теоретиків і
практиків у гуманітарній сфері не розглядається питання музейної справи чи
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музейної педагогіки, хоча викладені в них ідеї, концепції, обґрунтовані
гіпотези щодо значущості цінностей культури, освіти, науки, етики і
духовності для людства є по-справжньому методологічною і світоглядною
основою для удосконалення музейної й освітньої політики, нових наукових
розвідок у цій галузі.
Отже,

аналіз

філософських,

суспільно-політичних,

педагогічних,

історичних, культурологічних, соціально-психологічних праць різних часів,
народів, культур і цивілізацій значно розширює методологічну основу
дослідження музейної справи і музейної педагогіки в Україні. Це
уможливило об’єктивне, логічне обґрунтування концептуальних ідей
взаємозв’язку, взаємозумовленості, синергії педагогічних, культурологічних,
соціальних, психологічних, політичних процесів та явищ; розкриття сутності
(в антропологічному вимірі) людської життєдіяльності в соціокультурному
просторі; трансформування філософських, етичних та естетичних ідей у
площину гуманістичного сприйняття світу і суспільної дії; впровадження
аксіоматичності культурної “експансії” в усі сфери суспільного життя,
пріоритет культурологічної парадигми; вироблення концептуального підходу
щодо закономірностей упровадження в зміст національної освітньої політики
культурних цінностей, зокрема музейної духовної та матеріальної спадщини,
оптимізацію взаємодії освітніх і культурних закладів, а також суб’єктсуб’єктних взаємин між музеєзнавцями, педагогами, учнями, студентами та
іншими

категоріями

відвідувачів.

Методологічний

інструментарій,

інтеграційна сукупність концептуальних ідей та явищ, гуманістична
культурно-історична парадигмальність щодо оцінювання явищ і процесів, які
досліджувалися, застосування діалектичних принципів науковості, історизму,
об’єктивності, культуровідповідності, системності, теоретичний і практичний
аналіз

різноманітних

систем

культурно-освітньої

взаємодії

сприяють

об’єктивному розумінню ролі та сенсів музейної педагогіки, педагогічнопросвітницької діяльності в соціокультурному просторі України.
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1.2. Музей як суспільний інститут збереження, пізнання, вивчення
культурної спадщини
В українських словниках останніх видань поняття “музей” тлумачиться
як “культурно-освітній і науково-дослідний заклад, що збирає, зберігає,
експонує і вивчає пам’ятки матеріальної та духовної культури, різні колекції
і т. ін.”. Зазначається також про наявність в музеях “музейних речей” як
рідкісних і цінних у художньому або історичному розумінні, а музейна
рідкість” трактується так: а) що-небудь рідкісне, старовинне; б) нагадує про
кого-небудь, що-небудь, що зберігає рідкісні, вже не властиві сучасності
риси (Словник української мови, 2012, с. 567).
Феномен “музею” є багатоаспектним, міждисциплінарним і глибинноісторичним явищем, яке включає, окрім процесів збирання, колекціонування,
зберігання, представлення, ще і такі системні суспільні галузі: культура,
освіта, наука, дослідницькі аспекти діяльності. Ця модель взаємозв’язків
зумовлює необхідність інтеграційних підходів у культурній системі, в якій
визначальним чинником є музейний заклад.
Суперечливими

є

твердження

багатьох

дослідників,

фахівців

музеєзнавства, музейних педагогів щодо початку зародження музеїв у ХVІІІ
– ХІХ століттях, зокрема в Європі. Адже історичний досвід показує, що
колекціонування,

архівування,

зберігання

і

вивчення

різноманітних

артефактів трапляються в ранніх періодах людського розвитку. Безумовно,
сучасні форми і наповнюваність змісту роботи нинішніх музейних закладів
докорінно відрізняються від прамузейних інституцій, але ціннісні потреби,
закладені в прадавні часи людством, набутий досвід, знання, вічні прагнення
людини до краси та пізнання істини зберегли свою актуальність. І хоча
поняття “музей” бере свій початок від грецького кореня (нагадуючи про
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античну культуру) – “Moyseion” – “будинок муз”, але витоки сягають ще
більш ранніх періодів цивілізаційного поступу.
Наголосимо, що прамузеї були потужними засобами розвитку нових
наукових знань. Предмети матеріальної та духовної культури (будівлі,
зруйновані палаци, статуї, олтарі, монети, зброя, знаряддя праці та побуту,
ритуальні речі, коштовності, художні розписи і артефакти писемності)
почали компенсовувати дефіцит знань та інформації про світову і
національну

історію

обґрунтовувати

народів.

знайдені

Коли

речі,

то

вчені

почали

мимоволі

пояснювати

формувалася

й

наука

старожитностей. Прискіпливо й вдумливо розглядалися статуї, малюнки на
вазах, посуді, глиняні дощечки з невідомим письмом, предмети розкоші,
побуту, господарські та військові знаряддя, людство відкривало для себе
абсолютно нові сторінки з історії невідомих і відомих народів та їхніх
культур. Писалася свого роду енциклопедія знань не лише для класичних, але
й для “некласичних” народів і держав. Прагнення збирачів древніх цінностей,
учених-дослідників вивело їх за межі європейських культур і поряд з
грецькою та римською стали демонструватися досі невідомі артефакти
єгипетських обелісків, статуй, ієрогліфів, рідкісні речі, привезені з Китаю,
Індії, земель колишньої Ассірії, Вавилону, Бактрії. До трьох давніх літератур,
які були відомі в Європі в ХVІІ–ХVІІІ століття (грецька, латинська,
єврейська), додавалися санскритська, єгипетська, халдейсько-ассірійська.
З’явилися

переклади

європейськими

мовами,

передусім французької,

міфологічної та релігійної індійської, китайської, перської, ассірійської,
єгипетської літератур. У 1873 році з ініціативи англійського археолога
С. Бірча (1813-1885), який працював у Британському музеї, досліджував
клинописні написи, перекладав “Книгу мертвих”, уклав словник ієрогліфів,
вийшло

у

світ

видання,

що

було

справжньою

стародавньосхідних літератур, писемності та старожитностей.

хрестоматією
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Музеї як своєрідні громадські, а пізніше і державні інститути впродовж
тривалого історичного періоду зазнавали радикальних змін. Стихійне
приватне збирання речей, які відрізнялися оригінальністю, рідкістю,
красотою та іншими принадами, трансформувалося в масштабну суспільну
сферу життєдіяльності, задовольняли потреби політичного, наукового,
культурного, економічного характеру. Музеї (museion), які у греків
вважалися святилищами і храмами муз, у сучасних умовах сформувалися як
значущі для суспільства науково-дослідницькі та науково-освітянські
заклади, які збирають, вивчають, зберігають і популяризують пам’ятки
природничої історії, матеріальної й духовної культури. Без перебільшення
їхньої ролі, слід визнати і те, що кожен народ, держава переймаються
функціями зосередження у своїх музейних фондах історично-культурних
артефактів, речових й художніх предметів, творів мистецтва, першоджерел,
знань про розвиток природи і суспільства. Завдяки музейній політиці нації
здійснюють у світовому просторі своє власне історичне й цивілізаційне
самоствердження. Через музейну справу відбуваються процеси суспільного
виховання конкретного народу, презентується його місце і роль в ієрархії
світопорядку, зрощується особистісна, національна, державна гідність
людини і громадянина, національна пам’ять, твориться своєрідність
ментальних і психологічних характеристик. Музеї, в яких зберігаються
унікальні письмові джерела (рукописи, матеріали, друковані документи,
стародруки, книги, що мають історичну цінність) та багато інших пам’яток
духовної та матеріальної культури, є закладами, діяльність яких забезпечує
інтелектуальний, духовний, етичний розвиток особистості, удосконалення
компетентностей людини протягом всього життя. Музей з його фондами
можна порівняти з айсбергом, коли більша частина пам’яток природничої
історії, матеріальної та духовної культури знаходяться не на поверхні (хоча
має високий потенціал новизни: новітніх знань, естетичних і моральних
емоцій, переживань, світоглядних наукових ідей.
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Незаперечним є і те, що в умовах підвищеної конкуренції в
глобальному світі, а то і жорсткого протистояння, музейна історична
культура стає предметом гострої політичної, ідеологічної, інформаційної
боротьби. Світова спільнота, професійне середовище, педагоги, науковці
змушені визнати доведений факт, що музеї стають “м’якою силою”
гуманітарної політики, а держави, уряди розглядають музейну політику як
інструмент політичних і геополітичних інтересів. Залежно від рівня
розвиненості

інститутів

демократії,

гуманізації

суспільства

держави

формують характеристики впливу музейної культури на внутрішньому і
зовнішньому рівнях. За таких умов є значно більше шансів знайти істину,
правду ніж коли деспотія огортає життєдіяльність нації як форма великої
несправедливості. Тоді правду в музейному середовищі знаходити дуже
складно,

оскільки

держава

хворіє

імперськістю,

самозвеличністю,

нетерпимістю, а її правителі – боязкістю втратити владу панування.
Якісні зміни в політичному просторі, відновлення національної
незалежності створили культурні, соціальні, педагогічні передумови для
гуманізації й об’єктивізації музейної політики в Україні. Музейна справа стає
важливим напрямом у системі державо-націєтворчих процесів. У Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, яка
передбачає громадську і державну дію щодо “виховання громадянинапатріота, утвердження любові до України, духовності, моральності,
шанобливого ставлення до національних надбань українського народу,
наслідування кращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та
незалежність”, шляхом охоплення таких сфер: освіта, наука, культура та
мистецтво, краєзнавство, туризм, історія, вшанування пам’ятних дат та
історичних постатей (Стратегія національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016-2020 роки, 2015). Індикаторами ефективності заходів із
національно-патріотичного

виховання

мають

стати:

а)

збільшення

відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та
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національно-мистецькі традиції українського народу, а також експозицій
музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і
територіальну цілісність України; б) підвищення рівня знань у дітей і молоді
про видатних особистостей українського державотворення, визначних
вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і
мистецтва, а також духовних провідників українського народу (Стратегія
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,
2015). Отже, реальність часу налаштовує культурно-освітні інституції на
активну участь у суспільних процесах, зокрема за найголовнішими
напрямами: вихованні української нації на засадах історичної правди,
національної ідентичності, особистої та державної гідності. Синтез,
інтеграція культурної (музейної) і освітньо-наукової сфер є закономірними
підходами, а музейна педагогіка значно більше актуалізовується, стає
домінувальною дисципліною в соціокультурному і освітньому середовищі.
Ця суспільна роль завжди посідала належне місце в суспільно-політичній
діяльності держав і народів у різні епохи цивілізаційного розвитку.
З часів давнини зародження і виникнення музеїв як своєрідних
громадських інститутів, вони завжди наділялися функцією задовольняти
потреби політичного, особистого, наукового, культурного, економічного
характеру. Ці потреби не завжди відображали ідеали гуманних, етичних,
естетичних

прагнень

і

мотивацій.

Достеменним

(як

імперативне

ствердження) ставало те, що всі найбільш ранні етапи розвитку людського
суспільства сприймаються через предмети-оригінали (взяті з природи і
суспільного життя), як матеріальні і духовні цінності, документальні
свідчення. Від Китаю та Японії, Месопотамії та Скіфії, Єгипту та античної
греко-римської цивілізації до далеких культур американських народів
музейні предмети найрізноманітнішого призначення безперервно “говорили”
з наступними поколіннями світу.
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Музеї передавали знання, захоплювали відвідувачів новизною,
започатковували прагнення пізнання й сильні емоції, відчуття приналежності
до своїх історичних коренів. Вони виховували, зміцнювали дух того народу,
від якого презентувалася ця своєрідна культура. Музейна педагогіка не могла
не народжуватися, оскільки в музеях творився діалогічний дискурс,
формувалися інтелектуальні, громадянські компетентності, народжувався
вмотивований громадянин конкретного народу і держави, що усвідомлював і
пишався своєю приналежністю до власної історії, культури, “великого”
минулого

своїх

предків.

Палаци

Ванів

(Китай),

Кноський

(Крит),

Ниневійський (Межиріччя), Лувр (Париж), Британський музей, Музей
мистецтва Метрополітен (США), Музей Ватикану, Центр мистецтв королеви
Софії (Іспанія), Галерея Уффіці (Італія), Каїрський єгипетський музей, Гугун
або “Заборонене місто” (Китай) та багато інших є тим потужним зв’язком,
що об’єднує “мертвих, живих і ненарожденних”. Хоча не завжди культура,
музеї, мистецтво використовувалися заради блага людини.
Великий розрив між моральністю і технократичною “успішністю”
створює значний дискомфорт у співіснуванні націй, народностей, держав і
культур. Щоб гармонізувати сьогоднішню суспільну глобальну ситуацію,
необхідно “олюднювати” світ культурою, загальнолюдськими цінностями і
національною

пам’яттю,

що

вибудовується

на

чеснотах

правди,

справедливості, толерантності до “іншого” і поваги до “себе”. Безумовно,
здобутком цивілізації є саме винайдення цінності гуманізму як філософської
та етичної парадигми, яка вивищує людину посеред всього суспільного і
природного середовища, що здатна бути критично мислячою, творчою,
терпимою, спраглою до прекрасного і гуманного. Завжди відбувався пошук
альтернативного буття, яке мало б замінювати людську жорстокість, війни,
збайдужілість, рабське приниження, наругу над свободою мислення,
творчості. І хоча не варто фетишизувати первинність гуманістичних ідеалів
епохи Відродження, оскільки вони народжувалися значно раніше, в
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релігійних і світоглядних течіях багатьох інших народів, проте цей період в
Європі став найбільш яскравим в історії людства, дав крізь призму культури,
мистецтва, науки, філософських етичних і естетичних течій нову ідеологію
найкращих виявів і норм людськості.
Європейський Ренесанс орієнтувався на підґрунтя античної культури,
кращі зразки загальнолюдських цінностей, зумів окреслити фундаментальні
напрями розвитку людського духу, перспективу цивілізаційного поступу
людини

і

світу,

позбавив

обов’язковості

імперативу

феодальної

сприйнятності способу мислення і суспільного буття. Культура Відродження
стимулювала і розквіт музейної справи, яка набирала дедалі більш
досконалих форм і змісту. Античні храми, приватні колекції, що
зосереджували витвори мистецтва (галереї Варреса, Сулли, колекції
Сервилія, Красса, Лукулла, Помпея, Цезаря та інших), зібрання візантійських
соборів і монастирів, середньовічних соборів Франції, Італії, Німеччини,
Іспанії, Англії та інших країн, в яких знаходилися церковні предмети і
ритуальні коштовності, ікони, рукописи, помалу замінювалися справжніми
культурними

закладами

музейного

суспільними

потребами,

що

типу.

зростали,

Ці

процеси

розвитком

визначалися

наукових

знань,

географічними відкриттями, збільшенням виробництва, культурно-освітніми
трансформаціями. Саме епоха Відродження на рівні музеїв стала наділяти їх
нехарактерними для більш ранніх періодів науковими функціями. Цей період
значно урізноманітнив систему збирання, колекціонування, дослідження
багатьох зразків історично-культурного змісту, тваринного і рослинного
світу. У музеях стали з’являтися невідомі для широкого загалу пам’ятки
матеріальної культури, мінерали, геодезичні й астрономічні інструменти, а
також музейні предмети, що становили особливий історичний, мистецький,
етнографічний інтерес. Музеї почали користуватися

більшою народною

увагою, активізувалася професійна зацікавленість, оскільки в палацових,
галерейних зібраннях, кунсткамерах, натуралістичних кабінетах і публічних
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лабораторіях

концентрувались

нетривіальні

наукові,

етнографічні

й

історично-художні цінності й музейні предмети.
Розквіту музейної справи слід завдячувати і людському чиннику, як це
траплялося в усіх періодах людської цивілізації. Ґрунтовні наукові розвідки
та описи музеїв, музеологічні теоретичні твори також з’являються у ці часи
завдяки появі чисельної (як для того періоду) кількості знавців-музейників,
науковців. Музейний ренесанс зобов’язаний видатним особистостям роду
Медичі в Італії (ХV століття), релігійним мистецтвознавцям і культурологам
з Ватиканських музеїв, Августу Саксонському з Німеччини (ХVІ століття) та
іншим. Велике Відродження прокладало шлях не менш значущому
Європейському Просвітництву. Усе сприяло тому, що європейці хотіли
більше знати, більше читати. Якщо в ХVІІ століття частка чоловіків у
Франції (Парижі), які могли написати власне ім’я (показник культури) сягала
29%, то через сто років грамотність становила – 90%. Публічна сфера стала
більш розгалуженою і складалася з концертів, нових публічних театрів,
мистецьких виставок, мережі культурних товариств і братств. Ці інституції
передусім виконували найважливішу для кожної нації функцію – виховну. У
1784 році Ф. Шіллер напише: “Єдиний трон, який мене цікавить,– це людська
душа” (Фергюсон, 2017, с. 120-121).
Чому так активно формувався інтерес до музеєзнавства, отримала
бурхливий розвиток музейна справа в часи Відродження і Просвітництва?
Відповіді на це запитання криються, безумовно, у надзвичайному розвої
природознавчих, а пізніше й соціальних наук, які ототожнювалися з науками
про людину. Філософи, гуманітарії, митці на п’єдестал уваги і пошани
ставили людське суспільство, а природознавці, представники точних наук
продовжували наполегливо відшукувати істини в природі. Природа, ринкова
економіка, інститути громадянського суспільства, гама моральних і
естетичних сентенцій, пошук уроків для сучасного світу в минувшині,
унікальність наукових розвідок – все це значно посилило процеси творення
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музейних закладів, які ставали предметами гордості й успіхів держав і
народів.

Особливо

сприяли

розвиткові

наукових,

культурно-освітніх,

мистецьких інститутів суб’єктивні чинники, освіченість і культурні мотивації
монархів і правителів, надання культурної й інтелектуальної свободи
талантам, розбудова музейної мережі, інтелектуальних і мистецьких установ.
У цьому контексті показовим є приклад Фрідріха Великого, який
дружив із Вольтером, створив Королівську академію наук, Літературне
товариство, в 1774 – Прусську академію наук та художньої літератури, бо
вважав це “найблискучішою перемогою в житті”. І хоча просвітництво у його
виконанні стало лише свободою думки, але не дії, ця сторінка “філософа на
троні” є важливою для культурного розвою і, безперечно, для зміцнення
держави.

Закладений

просвітницький

фундамент

для

культурного

будівництва сприяв у майбутньому проведенню ефективної музейної
політики. На сьогодні офіційно в Берліні функціонує понад 170 музеїв і
більше 300 приватних галерей і колекцій. У першій половині ХІХ століття
(1844) був заснований один з найбільших археологічних музеїв Балтії –
Prussia-Museum, експонати якого налічували понад 240 тис. одиниць.
Створений на базі товариства старожитностей “Пруссія”, він став визначним
культурним

європейським

центром

музеєзнавства.

Берлінські

музеї:

Шарлоттенбург, Старий (1822-1830) і Новий (1843-1855) музеї; Пергамський
(1905-1930); Природничий (Museum für Naturkunde), в якому зберігається 30
млн. експонатів, 65% усіх відомих у світі мінералів; Берлінська картинна
галерея, в якій зберігаються колекції картин ХІІІ–ХVІІІ століття (Тіціан,
Караваджо, Босх, Брейгель, Дюрер, Рубенс, Рембрандт з його 16 визначними
полотнами); Боде (Bode-Museum) (1897-1904), в якому представлені колекції
римського і візантійського мистецтва ІІІ–ХV століття; Стара національна
галерея (Alte Nationalgalerie) (1869-1876), де знаходяться відомі роботи
романістів, імпресіоністів,

зокрема Едуарда Мане

и

Клода Моне),

європейських модерністів та інші, є сьогодні окрасою німецької і світової
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музейної культури. Кожна європейська держава, насамперед її столиця,
уособлює те культурне місце в світовому просторі, яке презентує прогрес не
лише в загальнонаціональному вимірі, але й містить зразки, оригінальні
артефакти становлення і поступу людської цивілізації.
Музеї різних країн – культурно-освітня, наукова ніша, що уможливлює
пізнання історії світу, свого народу, держави, їх матеріальної і духовної
спадщини. Дедалі більшим стає пізнавальний, науковий, духовний, виховний
потенціал музейної культури, без якої складно уявляти сучасний соціальний
простір будь-якого народу. Для світової спільноти часто асоціації музею і
країни ототожнюються, як, скажімо, Франція, Лувр, Париж. Справді, один із
самих великих музеїв світу – Лувр є візитною картою Франції. Відкритий для
публічного доступу в 1793 році Великою Французькою революцією, він
перетворився в “культурно-історичну Мекку”, що презентує найкращі зразки
людського доробку в найрізноманітніших сферах життєдіяльності.
Митці,

художники,

вчені,

молодь

і

пересічні

громадяни

з

найвіддаленіших куточків Землі отримують тут нові знання, естетичну
насолоду від визначних колекцій мистецтва, “олюднюють” свої почуття,
помисли, громадянські позиції, етичні норми у ставленні до навколишнього
світу. Він є визначним уже тому, що тут експонуються найкращі твори
античного (італійського) мистецтва, понад 400 тис. оригінальних експонатів
окреслюють палітру культурного дійства світових цивілізацій, а двір
великого Наполеона свідчить про його значущий морально-естетичний
“подвиг” – відкриття для людства і передусім для Європи культурної історії
Єгипту. Отже, Франція також завдячувала своїм освіченим правителям за їх
благородні діяння на благо наукам, мистецтву, історії, дослідженням
старожитностей.
Позитивним явищем для європейської музейної культури, зокрема
французької, була зорієнтованість найвищої влади країни на розвиток
наукових знань, мистецтва, історичної культури, інтелектуальних досліджень
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у різних напрямах життєдіяльності. Цю тенденцію, що утверджувалася як
офіційна політика Франції, можна було знаходити в багатьох тодішніх
документах. У “Декреті про встановлення національних премій”, виданого
“імператором французьким” Наполеоном, наголошувалося на прагненні
всіляко сприяти наукам, словесності та художній культурі, оскільки саме
вони є тією причиною, що

творять славу народам (Наполеон Бонапарт.

Военное искусство, 2009, с. 317).
Якщо в тій чи іншій країні функціонують унікальні музеї, бібліотеки,
зберігаються і демонструються твори мистецтва й інтелектуальної спадщини,
то варто визнати, що це є також результатом конкретної державної політики і
волі особистостей, наділених правом керувати. Це ті випадки, які нагадують
про необхідність, потребу для націй і народів мати освічених провідників.
Отже, “культурність”, “вихованість”, “цивілізованість” народів і
держав

залежить

історичного,

від

багатьох

чинників

соціально-педагогічного,

політичного,

економічного,

психологічного,

екологічного,

релігійного характеру, які безперервно діють в складній суспільній
організації, а також від конкретного людського чинника, що завжди визначає
сутність і спрямованість цих процесів. Очевидно, мав рацію відомий
британський історик Н. Фергюсон, який зазначав, що “картини, статуї та
споруди можуть бути найбільш вражаючими досягненнями, але які
неможливо пізнати без розуміння тих економічних, соціальних та політичних
інституцій, що їх винаходять, фінансують, виробляють і зберігають для того,
щоб милуватися ними” (Фергюсон, Н., 2017, с. 34). Методологічно такий
підхід притаманний для кожної країни, народу, оскільки культурний поступ,
його

якісні

характеристики

залежать

від

функціонування

системи

взаємозв’язків, що стихійно, безпосередньо й опосередковано впливають на
ситуацію. Хоча є величезна відмінність у змісті й філософії музейної
політики народів державних і народів бездержавних, або тих, хто впродовж
тривалого часу знаходилися в стані поневолення. Для останніх характерною
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особливістю їхньої музейної культури була підневільність, несуб’єктність з
домінуванням культурно-історичних “істин” держав-гегемонів, державметрополій. Їхня головна мета – нав’язати таку версію світогляду в музейній
справі, яка змусить упокорені народи бачити “себе”, світ, власну історію і
культуру очима “переможця”, завойовника, інтервента.
Важливе завдання української музейної політики,

формувати і

популяризувати власну концепцію прочитання історії та розгляду світової та
національної культур, щоб унеможвити передусім маніпулювання пам’яттю,
свідомістю,

світоглядними

орієнтирами

українських

громадян.

Нині

відчутним є дефіцит нових концепцій, позбавлених “цінностей” колоніальних
ідеологем. Українська академічна наука гуманітарного напряму покликана
сутнісно змінити цю ситуацію, оскільки такий вакуум створює сприятливе
середовище для продовження (за інерцією попередніх часів) фальсифікації
історично-культурного

розвитку

України.

Прогалини

в

цій

сфері

гальмуватимуть найважливіші стратегічні процеси – націєтворення і
державотворення.

Професійний,

етичний

і

громадянський

обов’язок

академічної спільноти – вийти за межі імперських концептуальних поглядів
на історичне минуле, сучасне і майбутнє України, українського народу.
Потрібні

науково

обґрунтовані

історичні,

педагогічні,

психологічні,

філософські та інші гуманітарні концепції, які сформовані на людиноукраїноцентричному принципі, зробивши їх конкурентоспроможними і
перспективними для розвитку політичної нації та суспільного прогресу.

1.3.

Просвітницька спрямованість національної музейної справи

Своєрідність розвитку українського музейництва формувалася в
умовах національно-визвольних рухів, що виявлялися в різних формах та
різними способами. У ХVІІІ столітті, наприклад, значне зацікавлення
збереженням, збиранням пам’яток української культури спостерігалося серед
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козацької старшини, де ідеї прав і вольностей були надзвичайно поширені.
Саме в родинах Полетиків, Миклашевських, Скоропадських, Судієнків,
Ханенків, Лизогубів, Aпостолів, Капністів, Розумовських та ін. почали
колекціонувати рідкісні й цінні твори й старожитності, витвори мистецтва.
Безумовно, бездержавність України значно гальмувала розвиток музейної
культури, тому ініціатива щодо організації музеїв, зокрема в ХІХ столітті,
належала в основному громадським науковим товариствам та організаціям.
В “Енциклопедії українознавства” висвітлюються питання організації
національного музейництва в цей період. У цьому унікальному виданні
зазначалося: “Ініціатива в організації музеїв в Україні належала громадським
установам, органам міського й земського самоврядування та приватним
діячам. Першість серед українських музеїв була за Одеським історичноархеологічним музеєм, заснованим 1825 р. Майже одночасно з ним (1826 р.)
був заснований Музей античної старовини в Керчі. Далі музей постав при
Київському

університеті

(1833–1834 рр.),

започаткований

Тимчасовим

Комітетом для збирання пам’яток старовини… Aматори й меценати
засновують музейні збірки різного характеру. У Києві збирають археологічні
пам’ятки

М. Максимович,

В. Хвойко,

митрополит

М. Біляшівський;

Є. Болховітінов,

мистецькі

пам’ятки

В. Aнтонович,
–

Б. Ханенко,

М. Терещенко; в Чернігові – В. Тарновський, графи Милорадовичі; в
Катеринославі – О. Поль і Д. Яворницький; в Харкові – Д. Багалій і
М. Сумцов;

у

Львові

–

A. Гарасевич,

A. Петрушевич,

митрополит

М. Левицький; в Перемишлі – І. Могильницький і І. Лаврівський; на Волині –
барон Ф. Штейнгель; в Херсоні – Й. Пачоський; в Кам’янці-Подільському –
Ю. Сіцинський; в Житомирі – барон С. Шодуар; в Сумах – О. Ганзен; в
Полтаві – Л. Падалка, Є. Скаржинська; в Миколаєві – М. Леонтович,
В. Верещагін; в Чернігівській губернії –графи Розвадовські; у Петербурзі –
збірка україніки П. Потоцького” (Енциклопедія українознавства, 1995,
с. 1019).
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На межі ХІХ–ХХ століть в Україні засновуються музеї майже в
кожному губернському місті, а також в інститутах та університетах. До
формування українського музейництва долучилися церковні інституції,
почали створювати єпархіальні музеї (переважно церковно-археологічні),
книгозбірні тощо. У цьому контексті треба відзначити особливу роль
архиєпископа Філарета Гумілевського. Хоча, з огляду на цілковиту
залежність України від російської метрополії, культурні процеси, зокрема і в
царині музейництва, вибудовувалися поза національними інтересами. “Тоді
як українські громадські організації й приватні особи розбудовували музеї в
Україні, російський уряд намагався вивозити всі кращі експонати до
російських музеїв. В Росії утворилися українознавчі збірки в Ермітажі,
Російському історичному, Московському історичному музеї, Оружейній
Палаті,

Aртилерійському

музеї

в

Санкт-Петербурзі”

(Енциклопедія

українознавства, 1995, с. 1020-1021).
Отже, своєрідність музейного будівництва в Україні характеризувалася
кількома

ознаками.

По-перше,

вкрай

негативно

позначалася

на

національному музеєзнавстві найголовніша суспільно-політична проблема –
відсутність

української

державності.

По-друге,

новостворені

музейні

інституції знаходилися у повному підпорядкуванні (незалежно від статусу,
форми власності, профілю), особливо на рівні ідеології та світогляду, від
офіційної імперської політики Росії. По-третє, колоніальне становище
українського народу на рівні всіх держав, які захопили українські землі,
унеможливили збереження духовної та матеріальної культурної спадщини в
межах України відповідно до національних інтересів. Україна впродовж
століть потерпала від величезних і незворотніх втрат культурних цінностей.
По-четверте, українські музеї ставали тими соціальними й ідеологічними
інститутами, де чужинські держави впроваджували ідеологічну й політичну
модель фальшування історії, денаціоналізації, нищення національної пам’яті,
ідентичності українства. По-п’яте, музеї, особливо у ХХ століття за період
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радянського політичного режиму, стали виконувати роль пропагандистських
центрів. Зі школи і до музеїв державного (всесоюзного) рівня освітня,
наукова, дослідницька, просвітницька діяльність була сфокусована на
комуністичних ідеологемах.
На західноукраїнських землях, які знаходилися під пануванням AвстроУгорщини, національне музеєзнавство так само розбудовувалося передусім
завдяки свідомому українству, його громадським організаціям. Музейну
справу вони розглядали як надзвичайно важливу складову, що сприяє
збереженню

культурно-історичної

спадщини,

національної

свідомості

українства. У 70-их роках ХІХ століття було створено цінну музейну
колекцію при Народному Домі у Львові. З початку свого створення (1868 р.)
збиранням

старожитностей

почала

займатися

“Просвіта”,

також

Ставропігійський інститут, Наукове товариство імені Т. Шевченка. З 1874
року

цим

науково-просвітницьким

завданням

активно

переймалися

І. Франко, М. Грушевський, Ф. Вовк, В. Гнатюк та багато інших. Пізніше на
цій основі почали діяти три музеї: Культурно-історичний, Природничий,
Музей історично-військових пам’яток. Митрополит A. Шептицький у Львові
створює в 1905-му Церковний музей, який через три роки було
реорганізовано в Національний. Подібна ситуація складалася й в інших
містах Галичини, Буковини, Волині, Закарпаття. Так, були створені музеї: в
Чернівцях (Народовідання); Перемишлі (Картинна галерея); Станиславі
(Духовної семінарії), а також в Тернополі, Коломиї, Мукачеві, Заліщиках,
Луцьку, Трускавці, Острозі та ін.
Відомий

австрійський

дослідник

ХІХ – початок

ХХ століття

Р. Ф. Кайндль у праці “Історія Чернівців від найдавніших часів до
сьогодення” так описує тодішні справи в музейництві Буковини: “З часу
відкриття університету в 1875 році духове життя зазнає різноманітних нових
імпульсів, що дуже корисні для наукового дослідження вітчизни. Виявом
таких устремлінь є заснована в 1851 році крайова бібліотека та відкритий у
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1863 році крайовий музей. 1888 року був відкритий і промисловий музей.
Росте кількість газет, освітніх товариств” (Кайндль, 2005, с. 287).
Очевидно, що в підневільних українських землях Росії і

Австро-

Угорщини були відсутні умови для вільного розвитку національної культури,
освіти. Українська складова в культурно-освітній сфері тодішніх імперій
виявлялася лише завдяки національно-визвольній енергії українців, активній
діяльності різноманітних товариств, що створювалися для пробудження і
розвитку національного духу, свідомості, культурності та освіченості
населення.
Як відомо з документальних джерел, на західних теренах України
національному поступу українства протиставлялась не лише політика
онімечення, ополячення, румунізації чи мадяризації. Згубним чинником для
формування самосвідомості було москвофільство. “Москвофільство, – писав
М. Семчишин у “Тисячі років української культури”, – гальмувало розвиток
національної

культури.

Москвофільський

табір

у

своїх

політичних

прагненнях орієнтувався на російське самодержавство, зневажливо ставився
до української мови, культури і самостійницьких прагнень. Москвофіли вели
неперебірливу

акцію

проти

українських

національних

сил…

Проти

москвофілів вели завзяту боротьбу провідні діячі українського національного
табору: письменники, публіцисти та інші культурні діячі, як-от: І. Франко,
М. Павлик, О. Маковей, О. Терлецький, – а письменник Павло Грабовський
назвав їх “натовпом зрадників та ретроградів…” (Семчишин, 1993, с. 312).
Національно-культурний рух ні на мить не припинявся навіть через
достатньо складні, політичні, соціальні умови на західноукраїнських землях.
Створені сотні українських громадських організацій, серед яких особливе
місце посідали “Просвіта”, Наукове товариство імені Т. Шевченка, займалися
активною діяльністю, спрямованою на національне піднесення народних мас,
національної самосвідомості. Творчо діяли і музеї, створені різними
українськими

товариствами.

У

музеї

Наукового

товариства

імені
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Т. Шевченка було створено музейну комісію, що “займалась упорядкуванням
дарованих та закуплених експонатів з різних ділянок староруської культури,
пам’яткових речей по Т. Шевченкові, Ю. Федьковичу, портрети визначних
діячів, малярів-митців, автографи, тощо” (Кайндль, 2005, с. 323). Тут також
були створені друкарня, книгарня, майстерня з переплетення.
Музейні установи знаходилися в центрі уваги відомих на той час
українських просвітників, письменників, меценатів, духовних ієрархів. Такі
об’єкти ставали консолідувальними центрами всього свідомого українства,
розділеного кордонами чужих імперій. На землях підавстрійської частини
України активно підтримували українські культурні осередки кращі
представники

української

інтелігенції

Наддніпрянщини,

зокрема

О. Кониський, В. Семиренко, Є. Милорадович, Д. Пильчиків, М. Драгоманов
та багато інших.
Безумовно, українська революція 1917–1920 років, визвольні змагання
народу позитивно впливали на поступ саме національної культури,
українського

музейництва,

науки,

освіти.

Національно-культурне

будівництво відбувалося паралельно з військовими та політичними подіями
того часу. Культурна революція здійснювалася на основі україноцентричних
принципів, хоча в надзвичайно складних умовах. Адже до 1917 року в
Україні (підросійській) не було жодної української школи, університету чи
офіційного культурного закладу. В умовах відсутності україномовних
культурно-освітніх осередків та інституцій упродовж тривалого історичного
періоду відповідно низькою була національна свідомість. Провідні верстви
українського суспільства, зокрема українська інтелігенція, усвідомлювали,
що вибороти і зберегти державність можна лише шляхом орієнтації на
високий рівень національної культури, свідомості народу.
У листопаді 1918 року відкрито Українську академію мистецтв,
професорами якої стали видатні митці: Ф. Кричевський, Ю. Нарбут,
М. Бойчук, О. Мурашко, Ф. Бурачок та ін. Особливе значення для
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культурного розвитку України мало створення Української академії наук, у
відділенні якої функціонували Зоологічний і Геологічний музеї. Провідними
в її діяльності були дослідження історії України, а також мовознавства,
літератури, мистецтва, археології, що об’єднувалися у стратегічному напрямі
наукових досліджень – українознавстві. Створення таких академічних
інституцій культурного, наукового, освітнього призначення сприятливо
позначалося

на

становленні

українського

музеєзнавства.

Стараннями

українських наукових і громадських організацій та діячів розширювалась
музейна мережа, наповнювала зміст роботи новими знаннями, цінностями,
які відповідали національним ідеям, завданням, інтересам. Всеукраїнська
академія

наук

на

базі

переданої

родиною

Ханенків

збірки

західноєвропейського мистецтва в 1920 році засновує Академічний музей
мистецтв, а в Харкові – Музей Слобідської України імені Г. Сковороди,
щопередусім орієнтувався на унікальні етнографічні колекції, твори
художника С. Васильківського та ін. У Харкові був створений Музей
українського мистецтва, який об’єднував університетську та єпархіальні
колекції. Водночас в Одесі у 1917–1920 роках відкриваються три музеї:
Державний художній музей, Народний художній музей та Всеукраїнський
музей єврейської культури. У 1919 році ВУAН організувала оригінальний
Кабінет-музей етнографії та антропології імені Ф. Вовка, а згодом – Музей
українських діячів науки та мистецтва. 1922-й – рік створення Київської
картинної галереї. Оригінальну культурну установу – Всеукраїнський
соціальний музей було відкрито в 1922–1923 роках у Харкові, а через чотири
роки – Харківський художньо-історичний музей. Велику роботу в галузі
музейної культури проводила Академія наук України. За дуже стислі строки
періоду визвольної революції і початку “радянської” українізації було
зорганізувано

Геологічний,

Зоологічний,

Гігієнічний, Народознавчий музеї.

Театральний,

Ботанічний,

111

У 20-их роках минулого століття під впливом політики українізації на
території Києво-Печерської Лаври був заснований Музейний городокзаповідник, що проіснував до 1933 року, до періоду масового фізичного і
духовного голодомору, етноциду і геноциду українства. На його території
функціонувала повноцінна система музеїв (Історія Лаври, Портретна галерея,
Станкового малярства, Архітектури, Театру, Ливарництва, Українського
письма і друку, Шиття й тканини, Історії культів, Української старовини,
Етнографічний, Діячів науки і мистецтва…), бібліотек, архівів. Ініціатива
створення такого унікального музейного середовища, в якому знаходилися
надзвичайно

цінні

музеальні

культурно-історичні

об’єкти

передусім

належала українській інтелігенції, провідникам українського музейництва.
Всупереч намаганням можновладців, що постійно намагалися вилучати
ціннісні предмети з музейних фондів для “потреб” радянської влади,
культурні та національно свідомі діячі, створюючи цей музейний заповідник,
запобігали нищенню культурної спадщини українського народу. Хоча слід
визнати, що значну кількість предметів культурної спадщини було вилучено і
продано за кордоном. До початку 30-их років ХХ століття цей музейний
комплекс мав великий суспільний резонанс. Ознайомлення населення,
особливо молоді, з музейними колекціями допомогли багатьом бачити світ
власними очима, усвідомлювати свою приналежність до українського
народу, його матеріальної та духовної культури, історії.
У 20-их роках, коли в нинішньому Національному художньому музеї
став працювати талановитий науковець і знавець музейної справи Федір
Ернст, був сформований “увесь спектр існуючих на той час напрямків: 1)
натуралізм, що був продовженням натуралістичних течій ХІХ століття,
представниками якого виступали Ф.Кричевський, М.Козик, К.Трохименко; 2)
монументалізм, школу якого очолював М.Бойчук; 3) неоімпресіонізм, який
уособлювало
А.Петрицького;

в

мистецтво
4)

школа

Л.Крамаренка,
футуристів,

А.Тарана,

кубістів

та

Т.Фраєрмана,

конструктивістів,
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представлена Д.Бурлюком, О.Родченком, О.Богомазовим, В.Єрмиловим,
О.Екстером, В.Меллером” (Національний художній музей, 2003, с. 89).
На розвиток національної музейної культури найбільше вплинули
“великі досягнення двох людей – М. Біляшівського, Д. Щербаківського, котрі
усвідомлювали важливість справи, створючи колекції, що давали уявлення
про багатство національної художньої спадщини… Адже докорінно
змінилася збиральницька діяльність музею, коли 1910 року історичний та
етнографічний відділи очолив молодий науковець Данило Щербаківський,
який обстежив майже всі регіони України – Київщину, Волинь, Поділля,
Чернігівщину, Слобожанщину. Завдячуючи Д. Щербаківському колекція
художнього музею збагатилася експонатами галицького живопису. Вони
були піонерами в своїй царині: поєднували хист збирачів і науковців,
приділяли увагу різним жанрам образотворчого мистецтва” (Там само, с. 38).
Взаємодія музейної культури і освіти в радянський період українізації, коли
впроваджувалась ідеологія українознавства, не входила в плани радянської
(більшовицької) влади. На певний час більшовики відмовилися від
застосування грубої сили проти національного відродження України. Їхня
“культурна” політика, поряд з терором, орієнтувалася на такі головні
підходи: перший – проведення культурної політики совєтизації шляхом
знищення старих національних культур; другий – створення єдиної
(пролетарської), соціалістичної культури, яку можна створювати як
соціалістичну за змістом і “національною” за формою.
Подібна картина за своєю суттю спостерігається і в музейній політиці.
Якщо брати до уваги не лише кількісні, структурно-інституційні параметри,
але й оцінювати зміст та світоглядний характер новостворюваних музеїв в
Україні, то дуже помітною є їх більшовицька ідеологізація. Навіть засновані
спеціальні, технічні, сільськогосподарські музеї, медичні чи військовоісторичні були пронизані російсько-більшовицькими “цінностями”. Скажімо,
серед таких варто згадати ті установи, які нібито створювалися в період
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легітимної українізації, а саме: Одеські музеї революції (1922), Промислова
виставка (1922), Музей революції у Харкові (1923), Всеукраїнський
кооперативний музей у Києві, Одеський сільськогосподарський музей
Наркомзему в Харкові (1924), Постійна промислова виставка в Харкові
(1924), Миколаївський музей революції (1924), Зінов’євський музей
революції (1924), Київський сільськогосподарський музей і Промислова
виставка, Київський музей революції, Одеський військово-історичний музей
(1926), Київський торгівельний музей (1926), Запорізький музей революції
(1927), Одеський музей торгових портів (1928), Музей Дніпрельстану в
Запоріжжі (1929). Для загального огляду відкривалися музеї при навчальних
закладах, які містили передусім об’єкти та матеріали педагогічного,
освітнього характеру (Музей Київського художнього інституту (1925),
Остерський педагогічний музей (1920), Корсунський педагогічний музей
(1923), Краснопільський краєзнавчий музей в Уманському окрузі та ін.
(Семчишин, М., 1993, с. 423).
Усі відновлені та новостворені музеї за своїм змістом відображали дух
радянської системи та революційної ідеології більшовиків, аніж сенси і
смисли тієї реальної українізації, яка була необхідна суверенному народу і
самостійній державності. Відповідно до цієї ідеології здійснювався виховний
вплив на населення, молодь, що працює, школярів і студентів. Ідейновиховний складник дедалі більше набував значущості.
Ця тенденція “ідеологізації” ставала домінантою не лише на рівні
центральних, обласних, відомчих музеїв, а й для місцевих та районних,
насамперед краєзнавчих музеїв. І якщо до середини 20-их років можна було
стверджувати,

що

музеєзнавча

діяльність

охоплювала

здебільшого

етнографічні, археологічні, культурно-мистецькі розвідки та пам’ятки, то
маємо визнати, що друга половина двадцятих характеризується намаганнями
посилити науковість українського музеєзнавства. Для цього з’явилися нові
можливості, пов’язані з українознавчою діяльністю ВУAН України, а також
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Українського комітету краєзнавства. Хоча цей етап у музейній політиці
продовжувався недовго, адже подальший зміст культурно-освітньої, науководослідницької, просвітницької роботи визначався не духом українізації, а
ідеологемами “культурної революції”, яку проводили компартійні органи
разом з ГПУ.
В усіх музеях у директивному порядку організовувалися відділи історії
революції (більшовицької). Взаємодія з освітніми закладами, експозиційна й
екскурсійна

діяльність

вибудовувалися

саме

на

основі

“ідеалів”

революційних звершень. Очевидно, що значна науково-дослідницька робота
в період українізації, діяльність українських фахівців у музеєзнавчій сфері,
відкриття при багатьох державних музеях аспірантури, які готували
висококваліфікованих фахівців, уможливили посилення ролі музейної освіти
в суспільстві. І хоча “в 1929 році в УРСР було всього 19 державних музеїв, 54
музеї на місцевому бюджеті, 15 музеїв при різних урядництвах, 6 музеїв при
культурно-освітніх закладах, разом 94, чимало експонатів становило
1 231 000

номерів,

а

відвідало

1 005 182

особи”

(Енциклопедія

українознавства, 1995, с. 1023), можна стверджувати, що музейна справа
відігравала дедалі більш важливу суспільну роль. При цьому слід додати, що
надзвичайно швидкими темпами зростала мережа окружних, районних,
сільських і селищних краєзнавчих музеїв. Разом вони створювали значний
потенціал для розвитку культурно-освітнього, виховного, світогляднопізнавального, науково-дослідницького процесів. За інших суспільнополітичних обставин українознавча діяльність музеїв могла б забезпечити
суттєвий поступ українців на шляху національного культурного розвитку,
формування національної та державницької самосвідомості. Аналіз ситуації,
яка складалася у музеєзнавчій сфері, свідчив про те, що тут домінував не
україноцентричний вектор. Усі без винятку музеї були обмежені низкою
заборон на дослідження, презентацію, навіть зберігання тих предметів,
документів, фактів і явищ, що не вписувалися в ідеологію та політику
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більшовицького режиму в Україні. Це означало, що існували ґрунтовні
дослідження українських учених, істориків, педагогів, мистецтвознавців,
археологів, етнографів, мовознавців, культурологів та ін., але національна
культура, історія українського народу все одно формувалася за кремлівськокомуністичними

директивами.

Теми

історії

української

державності,

боротьби українського народу за своє визволення, історії української мови,
церкви,

релігійної

європейському

і

тематики,
світовому

місця
просторі

і

ролі

української

та багато

інших

культури
аспектів

в
не

висвітлювалися в “українському” музеєзнавстві.
Натомість в усіх музейних інституціях, незалежно від профілю,
системи підпорядкування, зберігалися документи і матеріали, переважно
пропагандистського характеру, які прославляли ідеї революції, ідеали
компартії та марксизму-ленінізму, виключно особливу роль російського
народу в цивілізаційних зверненнях та ін. Українізація в музеєзнавстві
цілковито підпорядкувалася компартійній доктрині і ГПУ, а тому не змогла
забезпечити успіх у реалізації української ідеї. Та й чи могло бути інакше?
Які причини спричинили неуспішність цього процесу, який був необхідним
для народу, що нібито позбавлявся спадщини свого колоніального минулого.
Неможливо було успішно провести українізацію, зокрема культурноосвітньої сфери за умов, коли відсутня реальна українська влада.
Випрошувати сприяння цьому процесу з боку московської влади – це була
безрезультативна політика, оскільки вона завжди мала антиукраїнську
позицію. Навіть кращі представники уряду УРСР, які щиро прагнули
впроваджувати у життя україноцентричні цінності, в кращому випадку
уподібнювалися до позиції української інтелігенції народницького періоду,
що бачили свою соціально-політичну функцію “в ролі перманентної опозиції,
якої суспільна функція в тому, щоб торгуватися з урядом, виривати від нього
менші та більші поступки, критикувати його за дійсні чи уявні вади, але не
самим панувати” (Лисяк-Рудницький, 1973, с. 337).
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Як відомо, на початку 30-их років ХХ століття в тоталітарній системі
навіть найменший натяк на спробу захищати українізацію піддавався
переслідуванню і покаранню. У цей період українське музейництво зазнавало
масових репресій. Краща частина фахівців-музеєзнавців була заарештована,
репресована, заслана на каторгу. Переважна більшість репресованих
звинувачувалася в “українському буржуазному націоналізмі”. У музеї
направлялися малоосвічені партійці в ролі працівників-пропагандистів
політики ЦК КП(б)У. Ці роки практично знаменували собою розгром
українського музеєзнавства. Фізичний голодомор-геноцид здійснювався
паралельно, в єдиному руслі антиукраїнської політики. З музеїв вилучалися
найкоштовніші речі, рідкісні експонати, стародруки й історичні артефакти, а
самі вони часто переводилися в допоміжні будівлі. Відбувалося варварське
нищення

визначних

історичних

архітектурних

пам’яток,

зокрема

Михайлівського монастиря, Микільського Мазепиного монастиря в Києві,
Козачої церкви (ХVІІ століття) в Харкові та ін. Уже в середині 30-их
абсолютна більшість музеїв УРСР припинили своє існування. “Нова”
(сталінська) доба музейної справи в кінці 30-их років ХХ століття
розпочиналася передусім з масового вилучення українознавчих матеріалів,
тобто

утверджувався

етап

цілковитої

деукраїнізації

в

музейному

“будівництві”. Візитівкою, головною експозицією реформованих музеїв
ставали здебільшого невдалі копії московсько-ленінградських музеїв Леніна
та Жовтневої революції.
У музейній діфяльності з’явилися своєрідні пріоритетні напрями. Поперше, зміст експозиційних виставок та матеріалів вибудовувався з огляду
проведеного впливу російської культури, історії, політики на будь-які
українські процеси та явища. По-друге, після масових репресій посади
музейних працівників обіймали здебільшого не українці. Характерно, що
навіть

нечисельні

меморіальні

комплекси

–

музеї

Т. Шевченка,

Панаса Мирного, М. Коцюбинського, а пізніше В. Стефаника, І. Франка,
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Ю. Федьковича,

О. Кобилянської

намагалися

зорієнтувати

на

москвофільський концепт, демонструвати залежність української культури та
літератури від російської. З 1932 року, коли М. Скрипника було усунуто з
посади наркома освіти, він був “переведений” у Москву, а після цього
покінчив життя самогубством, розпочинається агресивна деукраїнізація з
розстрілами,

репресіями,

арештами.

Ліквідовувалися

всі

здобутки

українського національного відродження, зокрема і ті організації, що були в
основі

антикомуністичного,

національного

руху,

передусім

Спілка

визволення України на чолі з віце-президентом ВУAН України.
На

західноукраїнських

землях

були

по-своєму

складні

умови

політичного характеру. Незважаючи на це, у 20-30 роках минулого століття
тут продовжувалося національне музейне будівництво. Змістовні музеї
краєзнавчого профілю було відкрито в Коломиї – “Гуцульщина” (1926),
Самборі– “Бойківщина” (1927), Сяноці – “Лемківщина” (1931), Сокалі –
“Сокальщина” (1937), Стрию – “Верховина, Тернополі – Український
Подільський

музей

(1932),

Яворові

–

“Яворівщина”

(Енциклопедія

українознавства, 1995, с. 1026) та багато ін.
Наголосимо, що музеї ставали осередками національно-культурного
життя українства, які, за умов відсутності своєї держави, на рівні
громадських інституцій виховували національну свідомість, зміцнювали
власну

ідентичність,

вели

боротьбу

проти

асиміляції,

знекорінення

національного “Я”. Музеї були свого роду, з одного боку, легальним
спротивом деукраїнізації, з іншого

– важливим культурно-освітнім,

просвітницьким і дослідницьким центром для виховання бездержавного
українства. Особливою подією, яка свідчила про “непогамованість” ідеалів
державницько-визвольних змагань, стало заснування у Празі (1925) Музею
визвольної боротьби України, організаторами й очільниками якого були
Д. Aнтонович та С. Наріжний. Завдяки своїй видавничій діяльності, працям,
що друкувалися й розповсюджувалися, цей музей отримав підтримку серед

118

значної кількості українських емігрантів, а також українства на рідних
землях.
Отже, українці, на відміну від європейських народів, розбудовували
національне музеєзнавство в надзвичайно несприятливих умовах відсутності
власної державності. В Україні практично зреалізовувався антигуманний,
антилюдський експеримент тоталітарної системи. Найбільше завойовники
боялися національної свідомості, оскільки вбачали в ній головну небезпеку
свого владарювання в Україні. Необхідно було нівелювати та асимілювати
українців. “Якщо в часи царизму русифікація проводилася шляхом заборони
української мови, друкованого слова, закриття культурно-освітніх закладів,
установ, перешкод шанування національних свят, звичаїв, традицій та
обрядів, то в часи сталінсько-більшовицької оприччини подібні заходи
переросли в політику геноциду…” (Літопис нескореної України, 1993, с. 6).
Як свідчать численні факти, відбувалося руйнування музеїв, історичних
пам’яток, культурних та релігійних, особливо значущих споруд, які
нагадували про українську державність, національну культуру. Так, “серед
знищених

храмів

треба

згадати

Свято-Михайлівський

золотоверхий

монастир, Десятинну церкву, Братський монастир на Подолі, Успенську
церкву на Подолі, Миколаївський собор, здвигнений у 1690 році гетьманом
Мазепою та десятки інших, історичного значення, церков чи соборів в різних
містах України. Лише частину міських храмів у Києві перетворено в музеї, а
тисячі церков обернено в клуби, сховища зерна або овочів” (Семчишин, 1993,
с. 476). Були знищені також усі ті гуманітарні напрями української науки, які
займалися

музеєзнавством,

зокрема

й

Історично-філологічний

відділ

Академії наук.
Академік С. Єфремов перед своїм арештом, 20 липня 1929 року, після
відвідин могили-заповідника Т. Шевченка в Каневі пише: “Їздив на
Шевченкову могилу. Про могилу бодай не казати! Недоуми занапастили
Божий рай. Новий готель – це срам один. Приссалось до його сила людей,
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яким про Шевченка байдуже. Бруд, неохайність, недбальство, формалізм…
Перевертаються десь, певне, кістки Кобзареві в могилі, на таку наругу
дивлячись!” (Єфремов, 1997, с. 778). Нищенням національних культурних
цінностей, історичної правди, етноцидом і геноцидом українського народу
московсько-більшовицька влада намагалася зруйнувати його національну
пам’ять та самосвідомість, генетичний код нації. “Геноцид проти власного
народу, – за висловом відомого дослідника голодомору в Україні Роберта
Конквеста, – творився цілеспрямовано, аби підрубати генетичний корінь
одвічного господаря землі” (Літопис нескореної України, 1993, с. 9).
Висновки до першого розділу
У розділі викладено результати бібліографічного аналізу досліджуваної
проблеми.

Особливу

увагу

приділено

вивченню

літературних

і

документальних джерел, в яких висвітлено діяльність Наукового товариства
ім. Шевченка. Методологічною основою дослідження проблем розвитку
національної

музейної

справи

стали

праці

із

суспільних

наук

(М. Грушевський, І. Крип’якевич, М. Кордуба, С. Томашівський); літератури
(І.

Франко,

М. Возняк,

О. Огоновський,

К. Студинський,

Б. Лепкий);

етнографії та мистецтвознавства (Ф. Колесса, В. Гнатюк, М. Зубрицький,
В. Шухевич); природничих наук (І. Пулюй, С. Рудницький, В. Кубійович);
антропології (Ф. Вовк, І. Раковський) та інші. Доведено, що діяльність
Наукового

товариства

ім.

Шевченка

стала

важливою

передумовою

становлення національного музейного просвітництва: засновано наукові
комісії і секції з слов’янознавства, шевченкознавства, джерелознавства,
старої і нової історії, права, соціології, економіки, статистики, музикології,
географії, мови, математики, медицини. Розкрито основні напрями діяльності
музейної наукової секції історичних пам’яток, Етнографічно-історичного
музею, що діяв при Науковому товаристві ім. Шевченка до 1914 р., пізніше –
Етнографічно-історичний, Природничий і Музей історичних пам’яток.
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Розкрито значення фундаментальних наукових праць з питань розвитку
української культури, українознавства, музейної

справи: (Д. Aнтонович,

В. Aнтонович, М. Біляшівський, Д. Дорошенко, Ф. Ернст, В. Ляскоронський,
Є. Маланюк,

М. Новицька,

В. Січинський,

І. Огієнко,

Д. Щербаківський,

М. Рудинський,

М. Семчишин,

Д. Чижевський).

Ґрунтовними

напрацюваннями з проблем музейного просвітництва є енциклопедичні
видання: перша українська енциклопедія “Украинскій народъ въ его
прошломъ и настоящемъ” за ред. М. Грушевського, Ф. Вовка, Ф. Корша,
А. Кримського, М. Туган-Барановського, О. Шахматова, С. Томашівського,
М.

Єфименка,

С. Рудницького,

О. Русова,

В. Охріменка,

а

також

;

“Українська Загальна Енциклопедія” за ред. І. Раковського (Львів, 1930 р.);
“Енциклопедія Українознавства” за ред. В. Кубійовича (Мюнхен - НьюЙорк, 1949 р. та інші.
Проаналізовано різні аспекти становлення і розвитку музейної справи
в

працях

Б.

Грінченка

“Каталог

Музея

украинских

древностей

В. В. Тарновского”, Б. Ханенка “Собрание картин”, Н. Петрова “Aльбом
достопримечательностей Церковно-археологического музея при Киевской
духовной академии”, І. Свєнціцького “Каталог старопечатних книг”, “Про
музеї і музейництво”, Є. Сіцинського “Опись предметов старины музея
Подольского церковно-исторического общества” тощо.
Важливим джерелознавчим ресурсом стали праці, видані у роки
українізації і післявоєнні часи: В. Дубровського “Музеї на Україні”,
“Історико-державні заповідники та пам’ятки України”, С. Наріжний
“Шевченкіана в Музеї Визвольної Боротьби України”, Л. Бачинський “Наші
музеї”, а також праці з питань музеєзнавства І. Мірчука, З. Кузелі та ін.
Цінним науковим доробком є 26-томна “Історія міст і сіл Української РСР” за
редакцією П. Тронька.
Виявлено, що серед праць останніх десятиліть, в яких розкрито
особливості розвитку музейної справи в контексті культуротворчих процесів
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в Україні, вирізняються розвідки І. Дзюби, М. Жулинського, М. Поповича,
Л. Гайди,

А. Горового,

Р. Шмагала,

Р.

Маньковської,

С. Муравської,

М. Рутинського, О. Стецюка, П. Вербицької, Б. Середи, І. Удовиченка та
інших. Заслуговують на увагу методики і програми, розроблені A. Горовим,
О. Завадською, О. Карамановим, Т. Лучуком, О. Успенською та іншими).
Наукову цінність мають результати зарубіжних досліджень, висвітлені
у працях (Ф. Вайдахер, Ж.-М. Тобелем, Д. Шафер, Л. Норріс, Е. Гохстрат, Н.
Котлер та інші). В них обґрунтовано методологічні і методичні орієнтири
використання

потенціалу

музейної

педагогіки,

музеєзнавства,

комунікативних стратегій опанування надбаннями культурною спадщиною.
Як

свідчать

документи

та

літературні

джерела,

зародження

українського музеєзнавства пов’язано з державою України-Руси (ризниці й
бібліотеки

Софії

(ХІ

ст.),

Києво-Печерської

Лаври,

чернігівські

й

переяславські історичні пам’ятки тощо).На початку ХІХ століття в
Миколаєві, Харкові, Одесі, Керчі, Києві завдяки приватним ініціативам
громадських діячів, наукових, культурно-освітніх, самоврядних і церковних
товариств, навчальних закладів було відкрито перші музеї в Україні.
Вивчення джерельної бази дало змогу з’ясувати, що завдяки меценатам,
громадським

діячам,

освітянам

(М. Максимович,

Є. Болховітінов,

В. Антонович, В. Хвойка, М. Біляшівський, Б. Ханенко, М. Терещенко,
В. Тарновський, Д. Яворницький, Д. Багалій, М. Сумцов, М. Леонтович,
О. Бобринський, Т. Легоцький, А. Петрушевич, О. Поль, К.Скаржинська,
родина Милорадовичів та ін.) в різних регіонах України створено музеї й
засновано унікальні музейні зібрання.
Доведено, що основою розвитку національної музейної справи стала
концепція української історії як самостійної
М. Грушевським.

Українські

просвітителі

науки, обґрунтованої

(М. Драгоманов,

І. Франко,

Д. Яворницький, М. Дашкевич, Д. Антонович, Ф. Вовк, І. Крип’якевич,
І. Мірчук, І. Огієнко, М. Семчишин, Д. Донцов) своїми культурологічними,
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суспільно-політичними, історичними працями вплинули на обґрунтування
музейної політики, орієнтованої на українознавчі цінності.
Доведено,
просвітництва

що
були

Д. Щербаківський,
обґрунтовано

першими

теоретиками

М. Біляшівський,
Ф. Ернст,

положення

українського

І. Свєнціцький,

В. Дубровський,

щодо

необхідності

музейного

Д. Яворницький,

П. Курінний.

формування

Ними

української

національної музейної справи, музеології. Наголошено на важливій
суспільній ролі українських діячів музейного просвітництва: подружжя
Ханенків, Р. Менкицького, Я. Пастернака, В. Хвойки, М. Терещенка та
інших, які підтримували національне музейне відродження у контексті
європейського культурного поступу.
Результати

дослідження,

представлені

у

розділі,

висвітлено

у

публікаціях автора: Філіпчук, Н. (2017a), Філіпчук, Н. (2017b), Філіпчук, Н.
(2019b), Філіпчук, Н. (2020e), Філіпчук, Н. (2020i).
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РОЗДІЛ 2.
ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ ЗА
КОРДОНОМ
У розділі схарактеризовано культурно-мистецькі та світоглядні
цінності закордонного українства у розвитку національної музейної справи;
висвітлено зарубіжний досвід педагогічно- просвітницької діяльності музеїв;
здійснено

порівняльний

аналіз

зарубіжного

і

українського

досвіду

просвітницької діяльності музеїв.
2.1. Культурно-мистецькі та світоглядні цінності закордонного
українства в розвитку національної музейної справи
Для національної освіти, культури важливим аспектом залишається
проблема введення надбань культурної спадщини закордонного українства в
загальний процес становлення і розвитку музейної справи та музейної
педагогіки. У світі проживає багатомільйонна українська діаспора, яка
створила і створює матеріальні та духовні цінності національного характеру,
які

варто

знати,

опановувати

їх,

для

світоглядного,

морального,

інтелектуального збагачення. За попередніми даними у світі загалом
проживало понад 62 млн українців, зокрема понад 10 млн. у колишніх
пострадянських республіках. Станом на 2019 рік за межами України мешкає
до 13 млн. українців та їх нащадків, тобто близько чверті народу (Украї́нська
діаспора, URK: https://uk.wikipedia.org/wiki/).
Великі зарубіжні етнічні групи українства (як національні меншини)
проживають у Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Чехії, а також в
Іспанії, Італії, Португалії, Німеччині та інших країнах, що формувалися на
автохтонній і на міграційній основах. Понад 1,2 млн. чол. української
етнічної групи проживають у СШA, Канаді – 1 млн., Бразилії – 300 тис.,
Аргентині – 220 тис., а також в Австралії, Франції, Німеччині, Англії. Усі ці
громади завжди прагнули до створення культурних цінностей, оберігали й
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зміцнювали свою національну ідентичність. Завдяки їхній діяльності
забезпечувався розвиток національної освіти, культури, музейної справи,
зберігалися

пам’ятки

народної

архітектури,

особливо

на

теренах

українського порубіжжя. Цей величезний пласт матеріальної та духовної
культури українців, як правило, недостатньо вивчається вітчизняними
дослідниками,

Україна

недостатньо

проінформована

щодо

музейних

пам’яток діаспори, через що збіднюється культурний прошарок українства,
несуттєво впливає на світоглядні концепти суспільства і на процеси
культурної експансії національного доробку в світі. Збереження національної
ідентичності можливе за умов, коли українці діаспори поєднують освітні
можливості національного шкільництва з музейною спадщиною, пам’ятками
народної

архітектури,

мистецтва,

побуту,

етнографічно-фольклорних

своєрідностей. Українська держава покликана сприяти і допомагати в
реалізації цієї культурної моделі в країнах, де живе автохтонне населення.
Це, насамперед, райони Перемишльщини, Лемківщини, Холмщини, Поділля
(Польща), Мараморощини, Південної Буковини (Румунія), Пряшівщина
(Словаччина), а також Придністров’я. Ситуація, яка складається в зазначених
регіонах, є доволі складною з огляду на закриття українських храмів, шкіл,
бібліотек, музеїв, що сприяє знекоріненню українства. Хоча з часів утворення
Української Народної Республіки Україна прагнула вибудовувати культурноосвітні,

гуманітарні

зв’язки

на

гуманній

і

справедливій

основі.

Підтвердженням цьому є відозва Директорії УНР до народів всього світу та
їх

урядів

із

закликом

про

встановлення

добросусідських

відносин

(українською та французькою мовами) від 28 грудня 1918 р. (ЦДАВО
України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 16 зв.)
Сьогодні в Польщі працюють понад 60 музеїв просто неба, народна
архітектура українців представлена всього у двох музеях (сіл Сянока і
Нового Санча, а також хатою-музеєм на Лемківщини. Окремі вкраплення
музейної

культури

у

поєднанні

з

освітніми

програмами,

що
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використовуються українцями, діяльністю громадських просвітницьких
організацій позитивно впливають на почуття, національну самосвідомість та
ідентичну приналежність. Мистецька і культурно-історична якість музейних
пам’яток, зокрема в українських осередках є основою для впровадження
принципів музейної педагогіки. Яскраві унаочнені приклади української
культури ХVІІІ–ХХ століть на теренах Польщі значно посилюють виховний,
пізнавальний ефект, пробуджують національні почуття. Стосується це
багатьох пам’яток, які знаходяться у місцях, де проживають українці
(дзвіниця 1712 р. в с. Сера-Косце, церква 1731 р. в с. Гронаїв, українська хата
в с. Скородне 1861 р., “довга хата” в с. Команчі 1885 р., музей народного
будівництва в Сяноку 1958 р. тощо). Варто визнати, що важливою складовою
опанування цінностей національної спадщини продовжує залишатися
науково-світоглядна, методична, організаційно-кадрова допомога з боку
України.
Українське музейне будівництво українського напряму здійснюється на
основі приватних громадських ініціатив. Українська народна культура у
Молдові, Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, орієнтується на підтримку
місцевих громад, які намагаються зберегти та скласти історико-етнографічні
характеристики музейних експонатів, пам’яток народної архітектури, щоб
об’єктивно

відтворити

історію

життя

місцевих

українців,

правдиво

показувати ті архаїчні форми традиційної культури, забезпечити розвиток
національної освіти, театру, книговидавництва. Екпозиції музеїв, репертуари
театрів, навчальні програми шкіл завжди пропагували цінності української
культури. Про це засвідчують архівні документи Центрального державного
архіву зарубіжної україніки стосовно діяльності українських громад у
Словаччині, ( ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 1; ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 11, 12 зв.–
13 зв.; ф. 69, оп. 1, спр. 105, арк. 14; ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк.16 зв).
Українська спадщина в країнах, де проживають співвітчизники, є не лише
національним надбанням, але й складовою загальнодержавного культурного
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багатства. Впровадження українського контенту в інтеретнічні моделі
сучасних суспільств дають можливість налагоджувати й активізувати діалог
культур, простежувати ґенезу цивілізаційного поступу багатьох етносів і
народів.
Важливе

значення

має

створення

різнопрофільних

музейних

комплексів, експозицій, а також підготовка музейних працівників, музейних
педагогів, які могли б науково обґрунтовано, доступно й емоційно
ознайомлювати відвідувачів з культурно-історичними цінностями. Хоча
музейні заклади, а також музейні працівники діють у правовому аспекті
музейної

політики

конкретних

держав,

усе

ж

інтерес

України

й

громадянського суспільства до музейної справи в національному контексті
має виявлятися у практичних діях відповідно до статті 12 Конституції
України (ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 56). Упізнаваність
українського чинника, зокрема через музеєзнавство, посилює позитивну
гуманістичну наявність українства в світовому культурному просторі.
Інший важливий контент – отримання більшої кількості музейної
інформації щодо зарубіжного українства -

формує для суспільства

об’єктивну реальність про його історію та культуру. Це стосується
культурної спадщини як автохтонних українців, які проживають за межами
материзни, і тих, хто в результаті міграційних процесів опинилися у
зарубіжних країнах. Скажімо, підтвердженням цього є функціонування
українських музеїв у Свиднику (Словаччина) і музею “Село спадщини
української культури” біля Едмонтона (Канада). Українське село (музей) в
канадській провінції Aльберті нараховує 35 будинків – від найпростішого
житла до поліційного відділку і залізничного вокзалу, школи, готелю, грекокатолицької та православної церков. Це

уособлює історію українства в

Канаді, презентує його культуру, обряди, віру, господарську й економічну
діяльність. На визначні свята тут збираються українці різних поколінь, різних
міграційних хвиль, які є відображенням історичних епох, долі українського
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народу і держави. Історія життя і культури в надзвичайно цікавих артефактах
і будинках – унікальний матеріал пізнавального, виховного характеру, що
сприяє формуванню історичної пам’яті й національної ідентичності. Ще одне
подібне історичне місце знаходиться в Шандро, що неподалік Вегервіля, де
можна ознайомитися з умовами життя і побутом перших українських
піонерів-переселенців, які освоювали Канаду, їхніми знаряддями праці,
інструментами, книгами й рідкісними артефактами.
Зазначимо, що важливим є не лише ознайомлення з різноманітними
музейними цікавинками, а пізнання історії становлення української громади,
формування її професійної й громадянської культури, кар’єрне зростання
багатьох співвітчизників у різних сферах життєдіяльності. Так, досить
цікавими є представлені експозиції – хати, в яких мешкали і виростали відомі
постаті державного і громадського життя, зокрема мер Едмонтону
В. Гавриляк чи Е. Стельмах – прем’єр Aльберти. Видатні українські
художники (В. Курилик) дуже талановито у своїх картинах . На одній із них
міститься коментар художника: “Це ера будови церков, соломою критих
однокімнатних шкіл, доріг, залізниць” (ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., № 1992).
Концепція

відкритого

музею

живої

української

історії

передбачає

висвітлення декількох важливих аспектів історично-культурного розвитку
українців у Канаді. По-перше, музей відображає процес формування
своєрідної українсько-канадської традиції як унікальної й самобутньої
культури, особливо на рівні першої та другої хвилі міграції. По-друге,
важливим елементом універсального характеру українських музеїв під
відкритим

небом

є

доволі

гармонійна

й

безконфліктна

інтеграція

національної етнічної групи в багатокультурне канадське середовище.
У цьому помітну роль відігравали дві основні складові: 1) традиційна
християнська

культура

української

толерантності;

2) політика

багатокультурності як державний курс мультиетнічної Канади. Цей
український проєкт має широку громадську і державну підтримку, став
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візитівкою сучасної Канади. Можливо, саме тому в нинішньому відкритому
музеї можна зустріти туристичні групи з різних країн Америки, Європи, Азії,
Африки, Австралії. По-третє, на прикладі цього музейного комплексу можна
доводити впливи української матеріальної і духовної культури, громади на
рівні багатьох поколінь на канадське суспільство, урядові інституції,
аналізувати передусім яскраві сторінки суспільно-культурного життя
українців у Канаді. Культурні проєкти, освітні програми, розроблені на базі
зазначеного музею, ґенеза українського питання стали актуальними не тільки
в соціокультурному українському середовищі. По-четверте, функціонування
музеїв української культурної спадщини в Канаді має значний пізнавальновиховний потенціал, значення якого в музейному просторі сучасної України
зростає. На основі цього аналізу можна зрозуміти, чому відвідувачі повторно
бажають відвідати в українське село. Очевидно, що розвитку такого
позитивного ставлення до української культури сприяють творчий підхід,
відкритість,

діалог

і

дискусія

між

організаторами,

екскурсоводами,

дослідниками і відвідувачами. Якщо навіть вузькоетнічний, але правдивий
культурний факт подається на рівні вмотивованої й емоційно-переконливої,
доступної форми трасполяції, то культура твого “Я” стає близькою для
сприйняття “іншими”. Діяльність культурних інституцій за кордоном,
зокрема музеїв, відіграє важливу роль в актуалізації українського питання у
багатьох країнах світу. Вони впливають на формування громадської думки,
політичної позиції, атмосфери солідаризації. Завдяки їм Україна постає як
відроджена держава з визначною культурою, глибокими історичними
традиціями. Наголосимо, що культурна експансія українства є не лише
нагадуванням про себе, вона сприймається неукраїнською частиною
суспільства (американського чи канадського) як значне цивілізаційне явище
загальнонаціонального масштабу. Часто ті цінності, традиції, культурні й
мистецькі надбання, що інформаційно, пізнавально й візуально представлені
в зарубіжних українських музеях, переносяться в аспект професійного
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звучання як суспільно важливе явище. Прикладом цього є творчість хору
імені

Олександра

Кошиця

з

Вінніпегу.

Те

виконання,

репертуар,

сформований на основі віковічних народних традицій, не мають аналогів у
тому культурному просторі, оскільки їхні витоки сягають у глибину далеких
століть. Надзвичайно показовою сторінкою творчих доробків уславленого
хору є пісенна презентація українського Різдва, складена з чотирьох частин
(“Христос родився”, “У надії Божа Мати”, “З нами Бог”, “Що то за предиво”),
яка стала загальним культурним надбанням, об’єднала вірян різних конфесій
і віросповідань. Значимість подібних національно-культурних феноменів
високо оцінювалася в часи відродження української державності, про що
засвідчує лист Симона Петлюри до диригента Української республіканської
капели О.А.Кошиця про успішні виступи капели за кордоном від 16 вересня
1919 р. (ЦДАВО України, ф.3965, оп.2, спр.94, арк..115). Різдвяними піснями,
колядками, щедрівками у національному образі об’єднувалися не лише
українські громади, оскільки в них закладена сила прадавніх культурних
традицій, віри, високого мистецтва. Так в музеях, які створювалися
українцями, шляхом презентації своєї традиційної культури у світі з’явилися
й хорова пісенна, художня, мистецька культури, а пісенні репертуари
українських мелодій набували поширення. “Щедрик” Миколи Леонтовича
став основою для найрізноманітніших аранжувань у світовому мистецькому
просторі.

Українське музеєзнавство і досі має великий борг перед

співвітчизниками, оскільки не розкриває і не цілком висвітлює всю правду
про культурну національну спадщину. І досі мало інформації, змістовних
експозиційних матеріалів про Н. Леонтовича чи О. Кошиця, завдяки якому
“Щедрик” став відомим у всьому світі, практично перетворившись на
американсько-канадську народну пісню. Вплив української культури на
американський континент є

важливим. Виступи професійних хорових

колективів, зокрема О. Кошиця, сприяли розвитку мистецтва акапельного
співу в СШA та Канаді, якого там практично не існувало. Хоча такий
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національний доробок і успіх українського мистецтва мусить бути знаний у
всьому світі, тому що не існує і сьогодні більш популярних новорічних
мелодій для багатьох народів.
Не випадково, що часто по-різному оцінюються й сприймаються
особистості культури в сучасному суспільному середовищі. Те, що,
наприклад, у музеях мистецького профілю (в Україні чи за кордоном) на
рівні

творчості

О. Кошиця,

М. Заньковецької,

М. Лисенка,

С. Крушельницької,

М. Леонтовича,

С. Мишуги,

Ф. Колесси,

С. Людкевича

чи

К. Стеценка подається як взірець національної культури, не завжди є
близьким і сприйнятним для іншої частини українського суспільства. Цей
факт свідчить про те, що національна свідомість багатьох українських
громадян ще не стала визначальною складовою суспільної свідомості. Те, що
є беззаперечними ціннісними маркерами (українська культура, мова,
історична пам’ять, віра) для однієї частини суспільства, не завжди є такими
для іншої. Не можна стверджувати про високий рівень свідомості нації, коли
в суспільному ареалі відбувається різночитання, вибудовуються протилежні
ціннісні платформи щодо культурних, наукових, мистецьких надбань,
громадсько-політичної

думки

стосовно

життєдіяльності

визначних

національних постатей. В сучасних умовах музейна політика, музейна
педагогіка

як

дієвий

інструмент

формування

національної

пам’яті,

національної свідомості покликані вирішувати дуже важливе для Нації і
Держави стратегічне завдання– впроваджувати концепт національного
характеру

і

національно-патріотичної

свідомості

як

найактуальнішої

філософічної, культурологічної, психолого-педагогічної проблеми.
Зарубіжні музеї українського спрямування є своєрідними осередками
матеріальної та духовної культури. Вони мають значний

потенціал для

просування етноцінностей і українських сенсів у зовнішньому культурному
просторі.
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Перед

музейною

галуззю,

музейною

педагогікою

постає

найвідповідальніше завдання – сформувати в межах наданих можливостей
національну свідомість. Це необхідно вирішувати не в контексті загальної
фабули, а згідно з тими політичними і глобальними процесами, що
відбуваються нині в Україні і світі, формувати національну свідомість у
трьохвимірному аспекті – буденний; теоретичний; суспільно-державний.
Варто

наголосити, що

кожен

стан

може

функціонувати

окремо,

синергетично, суперечливо.
Чимало музеїв української культури, які функціонують за межами
України, започатковувалися у тих країнах, куди в пошуках кращої долі
мігрували українці, інші – на своїх етнічних землях, які з огляду на політичні
обставини відійшли до чужих країн. Одним з таких є Свидницький
український музей (музей українсько-руської культури) на Пряшівщині
(Словаччина). Заснований українцями в 1956 році у Пряшеві-Красному
Броді-Свиднику, він найкращим чином уже понад 60 років презентує за
кордоном національну українську культуру, історію, літературу, мистецтво,
етнографію, фольклор, має розкішну бібліотеку, видає “Наукові збірники” за
редакцією М. Мушинки. З цим закладом пов’язана церковно-архітектурна
культура українців краю, творчість видатного різьбяра Е. Смеречанського,
народженого в м. Заліщиках Тернопільської області. Відомий народний
художник і педагог працював на Буковині (Кіцмань) та Закарпатті (Велике
Березне), створював унікальні вироби з дерева, металу, кістки, орнаменти з
бісеру. Пізніше його творчість була пов’язана з Чехією, де він займався
викладацькою діяльністю та прикладним мистецтвом.
Музей є особливим закладом, оскільки його культурно-історичні
експозиції сягають давніх національних витоків українства. Про розвиток
заселення південної Лемківщини свідчать згадки про великих предків,
видатних постатей, зокрема Федора Корятовича, Юрія Другета. Якщо знаний
рід Другетів мав франко-італійське походження, то рід Корятовичів –
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подільсько-литовське, був пов’язаний з історією України. Стверджують, що
подільський князь Ф. Корятович заснував монастир у Мукачеві та привів на
Закарпаття з Поділля понад 40 тис. українців. Був активним (як військовий і
державний

діяч)

учасником

українсько-польсько-литовсько-угорських

відносин у ХІV–ХV століттях. Його пам’ять вшанована, його іменем і досі
називають площі, вулиці, пам’ятники в Ужгороді, Вінниці, Кам’янецьПодільському, Виноградові, Берегові, Мукачеві та ін.
Майже сто років тому (1922) на чеській студії (згодом Баррандов) на
кошти відомих українців (A. Волошин, губернатор Підкарпатської Русі
К. Грабар) була відзнята кінострічка “Коріатович”, або як її тоді називали –
“Чарівний перстень Карпат”. Значущим у цій події було і те, що лібрето до
цього фільму писав Василь Пачовський – український поет, педагог,
історіософ і громадський діяч. Це був один з тієї блискучої плеяди
літераторів-державників, що виборювали соборну українську державу,
мріяли про неї. Соратник М. Міхновського щодо боротьби за українську
свободу, він активно виховував національно свідому інтелігенцію на початку
ХХ-го століття. Особливо захоплювалася його творами українська молодь,
якій були дуже близькими ідеї цих текстів, які закликали до волі, боротьби,
державності (Боднарук, 1961).
Залучення В. Пачовського до співпраці у створенні фільму про князя
Коріатовича мало свою логічну підставу, з огляду на світоглядні орієнтири
українського митця. Хоча він цілком відображав мрії та національні
прагнення свого етносу, проте ці ідеали були достатньо близькими і для
чеського

народу,

після

одержання

незалежності

він

наполегливо

впроваджував державницькі ідеали, виховував національну гідність і
самоповагу.

Напередодні

В. Пачовський,

який

виховував

українця-

державника, напише: “Чому нам не бути гордими за себе, до своїх героїв, за
свою минувшину, коли вона така велична і сяє всіма світотінями різних
характерів і стремлінь? Чому нам оглядатися довкола себе, що за нас скаже
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той, або сей, і стосуватися до його ласки? Вдивімся в себе, побачмо себе,
спізнаймо себе, спізнаймо своє “Я”, перебудуймо себе, перекуйте себе… тоді
прийдуть до нас учитись, бо в нашій душі є велике творче джерело духа, за
яке ми повинні й можемо бути горді!” (Почовський, 1917, с. 11).
Важливо, що коли 9 листопада 1922 року в Празі відбулася прем’єра
зазначеного фільму, то участь у ній брав безпосередньо Президент
Чехословаччини Т. Масарик, філософ і політичний діяч. Суттєвими для
українського музею в Свидниках є факти життєпису цього державного діяча,
що в багатьох випадках відстоював проукраїнську позицію. 1908 року
депутат австрійського парламенту Т. Масарик під час польсько-українських
дебатів став захисником українців, укладав угоди, під час перебування в
Україні (1917–1919 рр.) з Українською Народною Республікою співпрацював
з І. Франком, М. Січинським, Л. Цегельським, позитивно ставився до
українського національного руху і зневажав комуністичний режим, що після
Другої світової війни, після його смерті окупував народ і країну. Т. Масарик,
коли обійняв посаду Президента Чехословаччини, підтримував українські
емігрантські

групи,

фінансово

допомагав

Українському

вільному

університетові в Празі, Вищому педагогічному інституту імені Драгоманова,
Українській господарській академії в Подєбрадах, Українському історичнофілологічному товариству. Недарма він мав велику популярність серед
українства. У 1930 році українську школу в Сваляві було названо на його
честь, також споруджено пам’ятники в Ужгороді та Львові. Отже,
присутність Президента Масарика на прем’єрі фільму про Корятовича,
профінансованого українцями, була вмотивованим вчинком видатного
європейського політика, що все життя підтримував право народів на свою
національну свободу. Дуже вагомою для української культури є роль
політичного, громадського і державного діяча А. Волошина, про що також
засвідчує вітальний лист С. Шелухіна до Августина Волошина з нагоди 60річчя від 17 березня 1934 р. (ЦДАВО України Ф.3695, оп. 1, спр. 236, арк. 1).
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Отже,

за

допомогою

вивчення

навіть

невеличкого

сегменту

закордонного українського музеєзнавства, зокрема в словацькому Свиднику,
можна пізнати аспекти національних витоків, історичних, політичних,
культурних традицій українців, їхнього буття й співжиття в різні історичні
епохи Європи. Безперечно, такі взаємозв’язки в історичному контексті,
сукупність видатних постатей, генерація ідей та ідеалів, що поєдналися в
українському музеї, перетворює його у важливу суспільну, культурну
інституцію для Словаччини, і є визначним культурно-політичним осередком
для України і українців.
Ці факти, а також давні пам’ятки духовної культури (Спаські
кириличні уривки Євангелія ХІV століття, Остружницьке Євангеліє з 1492
року, макети Краснобрідського монастиря, Зборівського замку, експозиції
іконописного мистецтва ХVІ–ХІХ століття та етнографії, багаточисельні
пам’ятки народного будівництва, понад 10 тис. унікальних артефактів
матеріальної та духовної культури) свідчать про значну роль, яку відіграє
Свидницький музей в історії української культури. В академічному виданні
2010 року “Енциклопедія історії України” (2010 р.) зазначено: “Музей
української культури у Свиднику має історичну, етнографічну експозиції та
галерею ікон. Етнографічна експозиція – найважливіша, містить матеріали
про побут, одяг, народне мистецтво, ремісництво українського населення.
Галерея ікон є першою постійною експозицією іконописних пам’яток у
Словаччині. До найвизначніших експонатів належить колекція трилистових
картин “Останній суд”. Музей проводить наукову, освітню і видавничу
діяльність, передусім серед словацьких українців. Видає “Науковий збірник”
(Енциклопедія історії України, 2010, с. 116–117). Навіть з огляду на те, що
закордонних українських музеїв у різних країнах світу (понад 15 країн) є
значно менше, аніж в Україні, вони продовжують відігравати важливу роль у
формуванні

національної

свідомості

українців,

їхньої

національної

ідентичності, розвитку “українського питання” в міжнародному культурному
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просторі. На сьогодні можна стверджувати, що такі культурні національні
інститути (як музеї) функціонують в Європі, Aзії, Америці, зокрема у
Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Словаччині, Естонії,
Угорщині, а також у Грузії, Вірменії, Казахстані, Узбекистані, СШA та
Канаді. Багато з них сформовані як меморіальні комплекси, присвячені
видатним

українським

політичним,

державним,

культурним

діячам.

Природно, що найбільше музеї вшановують пам’ять про Тараса Шевченка,
вони нагадують українству про важливу консолідарну місію великого
Кобзаря, пробудника національного духу.
Музеї Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, М. Гоголя за кордоном є
достатньо важливими інститутами “м’якої сили”, які презентують у світі
національну культуру. Наприклад, у СШA діють шість великих музейних
установ: 1) Український національний музей Чикаго, 2) Український інститут
модерного мистецтва, 3) Український музей та Український інститут
Америки

у

Нью-Йорку,

4) Український

музей-архів

у

Клівленді,

Український історичний та освітній центр Нью-Джерсі. Установи, що
створювалися за кордоном завдяки громадським ініціативам українства,
стали

центрами

просвітницького

культурно-мистецького,
руху

зарубіжних

громадсько-політичного,

співвітчизників,

які

прагнули

самостверджувати своє національне “Я” в історії, церкві, мові, політичному
житті країни, де вони мешкали, працювали, творили. Про важливість для
зарубіжних українців музейних інституцій нагадують архівні документи,
зокрема: Комунікат загальних зборів Товариства “Музей визвольної
боротьби України” в Празі, надрукований в часописі “Табор”, Варшава, №
34, 1938 р. (ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 82, арк. 148 зв.–149); стаття
“Український музей-архів у Клівленді” та його звіт за 1977 рік у “Народній
волі”,ч. 36 від 28 вересня 1978 р. (ЦДАЗУ бібл. ф. № 3, інв. № 6330-О);
запрошення Управи і Надзірної Ради Українського національного архівумузею та Української народної бібліотеки відвідати нове приміщення архіву
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та оглянути культурне надбання української спільноти в Детройті (ЦДАЗУ,
ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 33).
Тому нині “Україна, органи державної влади зобов,язані зберегти
українство від найбільшого ворога всіх діаспор у світі – асиміляції й
розчинення в чужорідному середовищі” (Закордонне українство й Україна:
взаємодія на шляху утвердження Незалежності, 2016, с. 14). Зміцнення
української ідентичності є найголовнішою місією музеїв закордонних
українців, які виконують важливі культурно-освітні, інтеграційні та
консолідарні функції. Українські музеї, створені за межами Батьківщини,
стали справжніми осередками національної культури, історії, освіти, в яких
зберігалася пам’ять про рідну землю, свій народ, його традицію. Активні
громадяни, ініціатори і батьки-засновники закордонних музеїв значною
мірою визначали сутність та зміст цих перших культурно-мистецьких збірок.
Музейні подвижники з України, що стояли біля витоків музейної справи,
були доволі яскравими особистостями й активними учасниками громадськополітичних подій, ніколи не знаходилися осторонь національних рухів. Так,
перший очільник Українського Національного Музею-архіву в Чикаго
Мирослав Сіменович (1885–1967), що народився в Чернівцях, здобув
медичну освіту в університеті Льойолі, у 1920 р. був членом Місії уряду
ЗУНР у Лондоні, до 1940 р. – головним отаманом гетьманських “Січей”
Північної Америки, а в 50-ті рр. ХХ-го століття очолював гетьманський рух у
СШA, брав активну участь у роботі низки українських організацій. У 30-х рр.
був головою і організатором Світової виставки в Чикаго, пізніше став
засновником-фундатором відомого музею (Український національний музей
Чикаго, https://uk.wikipedia.org/wiki). Дієвим сподвижником національних
справ і фундатором цього закладу був і Юліан Кременецький (1892–1973) –
відомий педагог, голова товариства “Учительської громади”, організатор
пластових організацій у Європі та Америці. За цю діяльність його
нагороджено найвищою “пластовою відзнакою” – орденом Святого Юрія в
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золоті. Після навчання в Карловому університеті (Прага) та Львівському
університеті і проходження якісної педагогічної практики, Ю. Кременецький
видає просвітницькі журнали і часописи, наполегливо пропагує національні
вартості, викладає українознавство, бере активну участь у Науковому
товаристві

імені

Т.

Шевченка.

Свідченням

його

по-справжньому

громадянської позиції була педагогічно-просвітницька діяльність у 20–30-х
рр. на західноукраїнських землях (в Станіславі, Яворові, Городенці,
Рогатині). Він їздив містами і селами, наполегливо організовував гімназійні
курси, студентські громади, опікувався пам’ятниками героїв українських
визвольних змагань, редагував українські журнали, виховував молодь у дусі
здорового способу життя, освіченості й духовності, створював українські
бібліотеки. Цим значним інтелектуальним, громадсько-політичним ресурсом
він оптимально розпоряджався і в тих країнах, де йому і його родині
доводилося проживати. Так, у Сан-Франциско професор Ю. Кременецький
працює в керівних органах Українського конгресового комітету, створеного у
Вашингтоні 1940 року, а в Чикаго, як уже зазначалося, стає одним із творців
Національного українського музею, директором музею-архіву (Дністровий,
1956).
Логіка подібних розвідок і життєписів про засновників перших
українських музеїв на зарубіжжі полягає в тому, щоб більш об’єктивно
оцінювати якісні аспекти еволюції національного музейництва, чіткіше
усвідомлювати ґенезу і сутність їхнього становлення. Ідеологія діяльності
цих закладів, мотиваційні інтереси формувалися передусім світоглядністю,
базовими цінностями, ідеологемами, освіченістю тих особистостей, які
стояли

біля

витоків

створення

музею.

Рівень

їхньої

національної

самосвідомості, відчуття української ідентичності, громадська активність
цілком окреслювали сутнісні параметри музейної політики. На щастя,
музейну справу на закордонні обминула участь музеїв на материзні, які були
піддані жорстокій ідеологічно-пропагандистській екзикуції тоталітарного
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комуністичного режиму. Наприклад, музейна колекція в Чикаго, що налічує
понад 100 тис. експонатів та архівних пам’яток української історії та
культури, бібліотека (25 тисяч одиниць), архівні матеріали й унікальні
реліквії минувшини, мистецькі твори, ікони, філателістичні й нумізматичні
матеріали, військові колекції у період бездержавності України знаходилися
значно

ближче

до

правдивого

висвітлення

національної

культури,

історичного минулого і сучасних реалій, ніж подібні інституції в тодішній
УРСР. В “Енциклопедії українознавства” зазначено: “Музеї УРСР, на відміну
від музеїв Москви і Ленінграду, – куди почасти мають доступ закордонні
відвідувачі, – використовуються тільки для громадян СРСР, а тому цілковито
підпорядковані

політ-пропагандивним,

насамперед

русифікаційним

настановам. Навіть нечисленні меморіальні музеї українських письменників
(Т. Шевченка, П. Мирного, М. Коцюбинського, І. Франка, В. Стефаника)
мають передусім демонструвати залежність від російської культури”.
(Енциклопедія українознавства, 1995, с. 1026).
Отже, вивчення, дослідження, впровадження цінностей українського
зарубіжжя в культурний простір України, у зміст освіти і виховання,
модернізація освітніх програм, надання з боку держави допомоги і підтримки
закордонним українцям, активна інтеграція культурної спадщини і набутків
світового українства задля зміцнення їхньої ідентичності та авторитету
держави – конституційна норма, якої слід дотримуватися, особливо в часи
геополітичних викликів і загроз.
Наукові розвідки з цього напряму, методологічне і науково-педагогічне
обґрунтування проблем та завдань стосовно українського контенту в
світовому і європейському просторі є достатньо актуальними й чутливими
темами для нинішнього часу. Ось чому більш посилена увага до зарубіжного
українського музеєзнавства уможливлює пізнання й вивчення ширших
аспектів національної культури, яка завдяки багатьом кращим представникам
творчої інтелігенції стала сутнісною частиною загальнолюдського надбання.
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Незаперечним є те, що сучасні музейні заклади за кордоном володіють
великим масивом пізнавальної, виховної, культуротворчої та наукової
інформації про мистецькі, наукові, суспільно-політичні, літературні здобутки
багатьох українських митців, учених, громадських діячів, художників і
музикантів, філософів та поетів. Свідоме ігнорування, замовчування,
викривлення історичних фактів і життєдіяльності славетних українців є
великою втратою для національної культури. В інформаційному просторі, як
правило, відсутні просвітницькі, освітні, науково-популярні, мистецькі
програми. Морально-етичний і громадянський обов’язок українського
дослідника, вченого, педагога, митця – відшуковувати і пропагувати усіма
можливими засобами і формами життєпис тих великих українців, які
складають велич і славу національної та світової культури.
2.2. Життєтворчість зарубіжного українства в музейно-освітньому
просторі
З огляду на складні умови політичного та національно-культурного
характеру життєдіяльності українства у ХХ столітті, доцільно проаналізувати
зміст культури за кордоном, в еміграції. Цей процес проходив різні стадії,
відбувався в складних умовах, мав своє світоглядне сприйняття, власних
визначних діячів і героїв та свої жертви, але він ніколи не припинявся,
творився заради України. Чимало ідей, творчої й одержимої праці стали
основою для культурного національного поступу українства у повоєнні часи
ХХ століття, періоди національного відродження і відновленої незалежності,
тому культурний процес в еміграції є важливим складником загального
українського процесу. Варто визнати, що за допомогою культури, зокрема
музейної, українці підтверджували власну ідентичність, національну пам’ять,
виховували національну свідомість і любов до України. Музеї, створені
українцями, на теренах Європи, Канади, СШA, Південної Америки та
Австралії, ставали осередками духовного життя, школою виховання різних
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поколінь у повазі до України, її історичного минулого, закладали віру в
успішне майбуття нації та української держави. Хоча формально поняття
“музейна

педагогіка”

не

використовувалося

в

культурно-освітньому

середовищі, однак змістовно вона (музейна справа в еміграції) відображала її
головне

завдання.

Вивчення,

дослідження

історії,

культурно-освітніх

функцій, методів і форм взаємодії з відвідувачами, з іншими освітніми та
культурними установами, а головне – прилучення, особливо молоді, до
музейної культури, свідчило про наявність цього феномена в українському
середовищі. Переконливим фактом є насамперед створення і діяльність
Етнографічно-історичного музею при Науковому товаристві імені Тараса
Шевченка.
Під патронатом Наукового товариства імені Тараса Шевченка діяв
Музей воєнно-історичних пам’яток з часів національно-визвольних змагань.
Окремою культурною установою був Музей визвольної боротьби України,
заснований у Празі 1925 року. Усі вони здійснювали важливу для українства
культурно-освітню,

науково-дослідницьку

роботу.

Відомий

дослідник

української культури М. Семчишин так оцінював період розділеної на той
час України: “У час, коли на східних українських землях під радянською
владою українська наука, культура опинились у прокрустовім ложі
московсько-комуністичної антинаціональної ідеології і практики, а під
польським пануванням доводилось творити українську культуру, українській
еміграції поталанило створити декілька важних і творчих осередків.
Основними центрами цієї праці стали передовсім Відень, Прага, Берлін,
Париж, Варшава… Також було засновано Українську Культурну Раду”
(Семчишин, 1993, с. 521). Найкращі інтелектуальні, творчі сили українців
об’єднувалися в українських високих школах в еміграції: Український
вільний університет (Відень-Прага), Українська господарська академія в
Подєбрадах,

Український

високий

педагогічний

інститут

імені

М. Драгоманова в Празі; Українське історично-філологічне товариство
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(Прага), основоположниками якого були Д. Aнтонович, Д. Дорошенко,
О. Колесса, В. Щербаківський; Українське товариство прихильників книги в
Празі (С. Сірополко, Є. Вировий).
Ще одним важливим науково-культурним осередком став Український
науковий

інститут

в

Берліні,

який

виник

завдяки

гетьману

П. Скоропадському, а його директором був відомий історик Д. Дорошенко –
міністр освіти в українському уряді. При інституті були організовані
бібліотека, музей-архів, бюро наукової інформації. Тут працювали такі
видатні

науковці:

історики

С. Томашівський,

Д. Олянчин,

філософ

Д. Чижевський, літературознавці Б. Лепкий, К. Чехович та ін. Окрім Праги та
Берліна, був створений Український науковий інститут у Варшаві,
організаторами якого були О. Лотоцький та Р. Смаль-Стоцький. У Варшаві
також активно діяло Українське Військово-історичне товариство, найбільш
активним діячем якого став І. Огієнко, що видавав засновані ним журнали
“Культура”, “Рідна мова”. У цей же час у Парижі створюється Бібліотека
імені Симона Петлюри, яка об’єднувала українське наукове середовище,
українські культурні цінності.
Варто зазначити, що заснована видатними українськими науковими,
державними і громадськими діячами, включно з М. Грушевським, широка
європейська мережа науково-культурних й освітніх інституцій сприяла
активізації й розвитку музейної справи. З одного боку, створені українські
музеї оберігали, розвивали національну культуру, яка в умовах реальної
бездержавності особливо потребувала цього захисту. З другого – національне
музеєзнавство за кордоном слугувало єднанню українства, зміцнювало
зв’язки еміграції з Великою Україною, формувало національну свідомість і
зберігало історичну пам’ять. З допомогою музейних пам’яток та культурних
цінностей, наукових доробків Україна (в умовах колонізації чужими
державами) “нагадувала” про себе Європі і світу. В окремих випадках рівень
музейної культури в створених інституціях був доволі високим. Наприклад,
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музей при Науковому товаристві імені Т. Шевченка здійснював свою
діяльність у археологічному, культурно-історичному, природописному,
етнографічному відділах. Відділи підтримували професійні зв’язки з
науковцями,

музейними

працівниками,

митцями,

збирали

вартісний

культурний матеріал.
Завжди, коли славні імена повертаються в лоно Батьківщини і рідної
землі, національна пам’ять відновлює історичну справедливість, відбувається
посилення народної енергії, збагачується інтелектуальний і творчий
потенціали для національно-патріотичного і громадянського виховання нації.
У когорті цих великих імен українського пантеону національної гордості,
котрих до себе повернула і пригорнула Україна є великий художник Яків
Гніздовський. Перепоховання праху 2005 року на Личаківському цвинтарі
Львова і передача із сімейного архіву Я. Гніздовського картин Львівському
національному музею є не лише данина пам’яті про знаного українця, а
ушанування художника, що прославив світ, насамперед СШA, своєю
оригінальною творчістю. Слід згадати, що в той час, коли його картини
прикрашали кабінет Д. Кеннеді в Білому домі, в Україні (незалежній!)
тривалий час про його талант воліли нічого не знати. Визнаний світовий
майстер графіки згадується не лише в українських музеях США, але й у
відомих мистецьких галереях, зокрема його роботи представлені у
Вашингтоні, Бостоні, публічній бібліотеці Нью-Йорка. В Україні про його
творчість і життєдіяльність почали активно розповідати в 2005-2015 рр., кли
відзначалися ювілейні дати. Дослідження В. Aбліцова, Я. Гусара, Я. Коваля,
A. Канарської,

Д. Степовик,

С. Гордієнка,

Н. Мизак

та

І. Єгорової,
ін.

П. Семиволоса,

значно

розширили

A. Золотнюка,
уявлення

і

світосприйнятність творчості відомого співвітчизника з Тернопілля. 2015
року у видавництві “Богдан” (Тернопіль) побачив світ бібліографічний
покажчик, присвячений одному з найвидатніших художників ХХ століття. У
передмові до цього покажчика зазначено, що “творчість Я. Гніздовського є
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прикладом єднання традиції й новаторства, коли мистецтво рідного народу в
усій сукупності його естетичних вартостей слугує для мистця спонукою для
створення нових форм та образів. Саме він повернув світові мистецтво
різьблення по дереву. Поряд із цим він був потужним маляром, скульптором,
іконописцем, майстром екслібриса, займався виготовленням гобеленів, а ще
проявив себе як мистецтвознавець” (Яків Гніздовський: “Життя людини –
тільки недосконалий відблиск її власної мрії” : бібл. покажч. – Терн. обл.
унів. наукова бібл. / укл. Л. Оленич. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2015.
– С. 3 ). Особливістю творчості майстра була притаманна йому
природовідповідна риса народності. Він завжди не лише формально
“підкреслював своє українське походження й був у центрі подій, пов’язаних з
рідною землею”, водночас презентував себе як художник і громадянин світу.
“Спадщина майстра становить сотні картин та гравюр. Численні експонати
його

виняткового

серед

світової

графіки

доробку

зберігаються

у

найвідоміших музеях Америки, Європи, Японії, Бібліотеці Конгресу СШA, у
колекціях багатьох університетів світу, приватних збірках”. (Гніздовський,
2015, с. 3.)
З огляду на ідеологічні та політичні умови, що склалися в підневільній
Україні, унікальні матеріали, надзвичайно цікаві твори та розвідки з історії
мистецтва, участь художника у громадському і культурно-мистецькому житті
української діаспори, стали відомі широкому загалові лише в 1990 р. –
напередодні відновлення державної незалежності. Як і багатьом сотням
інших

знаних

і

забутих

митців,

Якову

Гніздовському

заборонили

“повернення додому”, до тієї природи і українського традиційного
середовища, у якому зростала творча натура видатного митця.
Художник намагався відображати несправедливий світ символізмами,
які зазвичай використовував для усвідомлення вічних тем боротьби добра і
зла, природної потреби розчищення людської совісті. Ці вічні аспекти
етичних цінностей існували в його душі впродовж усього творчого життя. A
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яскраве почуттєве сприйняття довкілля (соціального і природного), що
обдаровувало його в юності, пізніше, у зрілі роки, ставало підґрунтям для
створення оригінальних робіт.
“Ходіння в науку” малярства молодого Гніздовського є повчальним
педагогічним прикладом. Він дуже цінував людську допомогу, благородство
й альтруїзм вчинку, безустанно навчався бути вдячним. Цікавим є те, з яким
захопленням він описував по-справжньому чин учителя – С. Козака –
письменника і карикатуриста, редактора “Комаря”, який уперше у Львові
надрукував його малюнок, дав дорогу в мистецький світ молодому таланту. З
приємністю він згадує й іншого українського письменника, що видав у
1936 р. дитячу книгу “Козак Байда” та проілюстрував її чорно-білими
малюнками ще зовсім юного художника, який не мав досконалої мистецької
освіти, але прекрасно володів даром мистецької графіки. Особливо важливу
роль в його творчому зростанні відіграло спілкування з митрополитом
Aндреєм Шептицьким, який призначив для Я. Гніздовського стипендію для
навчання на мистецьких студіях в Німеччині. Трохи згодом, 1938 року,
німецька мистецька школа уможливила йому вступ до Варшавської академії
мистецтв. Якби не стипендія А. Шептицького, то, напевно, не став би він
мистцем.
Слід визнати, що Я. Гніздовському було притаманне велике бажання
самоудосконалюватися, що в поєднанні з його природним талантом і
сформувало великого художника. Навіть з початком Другої світової війни,
коли було закрито Варшавську академію красних мистецтв, він продовжує
навчання в Aкадемії мистецтв Загреба, де вивчає творчість видатного
представника Північного Відродження Aльбрехта Дюрера. Доволі швидко
він стає помітною особистістю в мистецьких колах, співпрацює з
енциклопедичними європейськими виданнями, присвячує свою творчість
українським темам.
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У складні часи випробувань для українців в Україні і в еміграції
художник переймається важливими для себе завданнями: збереженням і
об’єднанням

духовного

й

інтелектуального

національно-культурного

потенціалу народу в його кращих представниках. Справді ідея згуртування
розпорошених повсюдно українських митців, науковців набувала нагальної
необхідності формувати український світогляд, національну ідею відповідно
до вимог новітнього часу. Продуктивна дія ставала можливою лише за умов
синергетичних процесів у середовищі передусім української інтелігенції.
Саме з цих причин друга половина 40-их років Я. Гніздовського позначена як
“мюнхенський період”, поєднувала в собі творчу і громадську діяльність. Він
бере активну участь в українських громадсько-політичних організаціях,
займається редагуванням україномовних часописів і журналів, співпрацює з
Юрієм Шевельовим, працює в товаристві Мистецького українського руху
(МУР). Виявляє талант не лише через практичну творчість, але й демонструє
належні теоретичні знання з історії світового мистецтва, розуміння процесів
та їхнього впливу на суспільне середовище. Найбільш суголосними у
творчості талановитого художника були українські теми, якими скрізь, де
жив і творив художник, чутливо й відповідально переймався. Скажімо, його
хрестоматійна робота “Скитальці” (у 1996 р. придбана Українським музеєм
Нью-Йорка), виконана оригінальною манерою і має своєрідний колорит,
показує всю історично-психологічну гаму українських доль і характерів у
часи творення літопису емігрантів. Як і в творах українсько-канадського
художника Василя Курилика (They Sought A New World. Paintings and
comments by William Kurelek. – Montreal: A Tundra Book, 1985. – 48s.) тема
долі української “піонерії”, її ролі в освоєнні світу стала значущою цінністю і
для Я. Гніздовського. Інакше бути не могло, адже покинута Батьківщина
завжди асоціювалася з відомим для кожного українця гаслом “Пам’ятаємо
про Україну”. Як справжній український інтелігент він адекватно реагував на
долю рідного народу, його трагічні та героїчні періоди. Прикладом цього
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громадянського вияву художника стала його робота для мавзолею
концтабору Фльоссенбург у “Долині Смерті”. У цьому нацистському таборі
було знищено 73 296 в’язнів, серед яких – 10 тис. українців.
Створена Я. Гніздовським художня композиція для меморіалу містить
у собі глибокий філософічно-історичний, етнокультурний, суспільнополітичний образ. Українська трагедія табору ніби обрамлена витоками
національної історії та культури, прагненням і боротьбою українських земель
за єдність і соборність, символами національної історії, віри, традиції
державності. Про ці сенси і смисли свідчать замальовки Софії Київської,
Богородиці Оранти; стилізовані герби Київщини, Львівщини, Північної
Буковини та Бессарабії, Карпатської України, Тризуб, Герб – символи
незалежної України. Усе це характеризує притаманні йому риси патріотизму,
глибокої духовності, громадянськості. Для України Я. Гніздовський є не
просто талановитим майстром, художником визнаним у світі, зокрема СШA,
що стали для нього другою Батьківщиною. Він відіграв особливу роль у
національно-політичному,

культурно-мистецькому

житті

тієї

багатомільйонної частини українства, що проживала за межами материзни.
Саме такі особистості творили там, далеко від рідної землі, Україну,
національну ідею. Своєю одержимою працею, непогамовною енергією,
талановитим почерком творчості вони не тільки нагадували про Україну, її
народ, історію та культуру, а й стверджували її славу й міжнародне визнання
та авторитет. Завдяки подібним творцям і митцям за кордоном активно
створювалися й функціонували українські школи, музеї, університетські
студії, бібліотеки, архіви, театри, мистецькі колективи.
Український письменник і художник, земляк Я. Гніздовського, що
народився в відомому селі Зарваниця Тернопільської області, Володимир
Гаврилюк в одній із своїх статей напише: “Маляр – не такий як інші”.
Можливо у цьому лаконічному оцінюванні вміщено своєрідний архетип
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творчості

унікального

мистця,

якщо

“пройтись”

крізь

періоди

життєдіяльності у Львові, Варшаві, Загребі, Мюнхені, Нью-Йорку, Парижі…
Чимало його індивідуальних виставок, зокрема в Українському
інституті модерного мистецтва в Чикаго, Українському музеї в Ніагара Фоле
(Канада) відображають шляхи зростання його таланту, часто “олюднюють”
ним здавалося б звичайні, відомі усім буденні явища. Без перебільшення
можна стверджувати, що йому вдалося упровадити в європейськоамериканський

художній

простір

власний

стиль

етично-естетичних

відкриттів, передусім як національному майстру-дереворізу, графікувіртуозу. Посол США в Україні Джон Е. Гербст зазначив: “Гніздовський
повертається на Батьківщину, залишаючи в Америці багату культурну
спадщину. Його твори становлять коштовну частину колекцій наших
найкращих музеїв” (І.Пенькало // Урядовий кур’єр. 24 січня 2015 р.).
1990 року, на початку національного відродження, вони стали
експонуватися і в музеях України. Окремі твори нині зберігаються в
Національних музеях Києва, Львова, Тернополя та ін., нагадують всім в
Україні та поза її межами про талант великого національного митця, що
зробив важливий внесок у світову культурну спадщину.
Справді, слава, талант, творчий доробок великого сина України
залишилися у світах, але прах, нарешті, на 15-му році незалежності
повернуто на Батьківщину і перепоховано на Личаківському кладовищі у
Львові. Aле ще задовго до цього, у 90-ті роки, він розпочав свою “ходу”
рідною землею. Понад двадцять років тому (1997 р.) виставка його творів
експонувалася в художньому музеї Чернівців. Пригадуються оцінки,
замилування мистецькою графікою на дереві, які давалися і виявлялися в
середовищі буковинських художників. Варто виокремити кілька аспектів, які
тоді достатньо чутливо сприймалися інтелігенцією, митцями. У центрі
суспільної уваги знаходилася етично-політична проблема. У найбільш
лаконічній формі її висловила в часописі “Буковинське віче” Т. Дугаєва –
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член Спілки художників України. “Понад п’ятдесят років на батьківщині не
знали про життя та творчість митця, – писала вона. – І тільки зараз
повертається до нас його славне ім’я” (Дугаєва, 1997).
Слід визнати, що “повернення” славних синів і дочок в Україну у
найрізноманітніших його формах ще не стало стратегією державної політики,
нагальною необхідністю нації. Серед багатьох проблем музеєзнавства,
національної музейної культури, музейної педагогіки як засобу національнопатріотичного і громадянського виховання ця фундаментальна цінність
національної культури зарубіжжя є нагальним і найбільш актуальним
завданням. Упровадження зазначеної складової у зміст музеєзнавчої та
освітньої

політики

України

має

стати

ціннісною

методологічною

парадигмою.
До проголошення незалежності Я. Гніздовський був маловідомим і
незнаним, а нині його активно почали “впізнавати” в Україні, стає більш
зрозумілим його авторитет художника в Західному світі. Твори художника не
випадково прикрашали Білий дім у Вашингтоні (“Соняшник”, “Зимовий
пейзаж”) під час правління Д. Кеннеді. Коли було заборонено “в’їзд”
творінням художника в Україну, в Москві його роботи експонувалися (1963)
на виставках американської графіки. Не дивно, адже такою була доля
бездержавних українців. Дуже образно нещодавно оцінив Гніздовського
Є. Гулюк у своїй розвідці про видатного українця – “Львів’янин, якого
“повісили” у Білому домі” (Гулюк)
У 39 років (1954), коли відбулася його перша персональна виставка в
СШA, Aсоціація американських митців закупила 220 творів українця, а в
Гарвардському університеті він визнавався “одним з найбільших і
найоригінальніших здійснень в американському графічному мистецтві”.
Українські музеї за кордоном мають значний потенціал для вивчення
національної духовної та матеріальної культури, збереження і зміцнення
української ідентичності, виховання поваги і любові до України, розширення
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знань у культурно-історичному просторі світу про українців і Україну. Вони
цілком відображають історію появи в тій чи іншій частині світу наших
співвітчизників,

становлення

господарсько-економічну,

і

розвиток

українських

суспільно-політичну,

громад,

культурну,

їхню

релігійну

діяльність на теренах новоосвоєних земель. Етнографічні, мистецькі колекції,
зібрані, як правило, завдяки громадським ініціативам дають можливість
“пізнавати себе”, а іноземцям – долучатися до материкових аспектів
культури українського народу. Привертає увагу відвідувачів не тільки
оригінальність побутового життя, народний одяг, весільні та святкові
вбрання, шедеври писанкарства, вироби з дерева, металу, кераміка, вишивки і
килими, а й презентація розмаїтої культури всіх історичних земель України.
Важливо, що експонати, архіви, експозиції закордонних музеїв наділені
безцінним “людським капіталом”, видатними постатями, які гідні світового
визнання за свої досягненнями в науці, культурі, мистецтві, суспільногромадському житті. Навіть порівняно нещодавно створені українські
музейні заклади містять надзвичайно цінні матеріали, документи, роботи
відомих майстрів, цьому могли б позаздрити навіть знані академічні
установи. Скажімо, в Українському музеї Нью-Йорку, створеному в 2005
році, знаходиться унікальна мистецька колекція-збірка, представлена
українськими

митцями,

відомими

в

Європі,

Америці,

Азії.

Окрім

Я. Гніздовського, тут розміщені роботи В. Кричевського, О. Aрхипенка,
С. Козака,

І. Їжакевича,

Г. Крука,

О. Новаківського,

М. Кретновського,

С. Крушельницького, О. Грищенка та багатьох інших. Характерною рисою
музейної політики на закордонні є культурно-історична презентабельність
усіх

українських

земель,

упровадження

принципу

“соборності”

в

музеєзнавстві і музейній педагогіці. Наприклад, якщо Я. Гніздовський був
вихідцем із Західної України, то не менш цікавий і талановитий Василь
Кричевський
Харківщині.

(1872–1952)

–

народився

у

Лебединському

повіті

на
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Яскравий представник українського імпресіонізму, що походив з
великої мистецької родини, яка подарувала Україні чимало талановитих
художників, митців, педагогів, В. Кричевський зробив вагомий внесок у різні
культурні галузі. Він був прекрасним архітектором, кіномитцем, майстром
килимарства і кераміки, ректором мистецьких академій та Архітектурного й
Мистецького інститутів у Києві, знавцем національної етнографії й
українських старожитностей. Його творчі доробки були різножанровими,
характеризувалися
художника.

широкою

Достатньо

палітрою

смаків,

проаналізувати

його

інтересів,
останню

уподобань
передвоєнну

індивідуальну виставку в Києві (1940 р.), щоб зрозуміти глибинність витоків
творчості, багатоаспектність таланту й захоплень художника. Експозиція
індивідуальних праць складала тоді понад тисячу експонатів. Значна частина
його творчих збірок сто років тому містилася в будинку Михайла
Грушевського, де, на жаль, була знищена більшовиками під час їхнього
наступу на Київ. Зацікавленість цією видатною особистістю має виявлятися з
боку музейників, мистецтвознавців, педагогів, істориків, культурологів ще і
тому, що його творчість характеризувалася україноцентричністю. Це був
художник-громадянин і патріот. У буремні часи національно-визвольних
змагань 1917–1918 роках В. Кричевський творить проекти державних
символів Української Народної Республіки, в основі яких – ціннісна
історична складова держави – Київська Русь. Саме його проекти (Малий
державний герб УНР; Державний кредитовий білет УНР) у березні 1918 року
офіційно затвердила Центральна Рада. Визнання талановитого художника і
творця української культури відбулося передусім у часи становлення
української державності, коли він був обраний ректором Державної академії
мистецтв. В. Кричевський орієнтувався на традиції й канони національного
будівництва й архітектури, спроектував і організовував будівництво
унікальних архітектурних ансамблів: Будинок Полтавського губернського
земства;

Будинок

І. Щітківського

в

Києві;

Будинок

Опішнянського
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гончарного навчально-показового пункту: Меморіальний будинок-музей
Шевченка в Києві; Будинок Чубука-Подільського в Переяславі; Будинок
письменників “Роліт”; Пам’ятник на могилі М. Грушевського, а також багато
інших будинків, шкіл. Окремі із зазначених об’єктів є не просто пам’ятками
історії та архітектури, а своєрідними першопочатками нового українського
архітектурного

стилю

(“український

архітектурний

модерн”),

яким

вважається будинок Полтавського губернського земства – нині Полтавський
краєзнавчий музей. Оригінальний архітектурний стиль розвивався впродовж
майже

сорока

років

(1903–1941),

ввібрав

досягнення

національної

професійної архітектури, насамперед барокової, церковного і хатнього
будівництва. Поява цього стилю базувалася на міждисциплінарному підході,
коли відбувалася синергія досягнень етнографічної науки, народної
архітектури,

національно-культурних

традицій.

Закономірним

буде

твердження, що піонером у реалізації принципу народності в архітектурі став
В. Кричевський, який втілив у життя ідею українського модерну на рівні
земського будинку. Цей стиль мав доволі широку географію будівництва,
включно і на Кубані. Хоча слід визнати, що ідейним центром нового
українського стилю було харківське середовище, очільним представником
якого став В. Кричевський.
Важливою складовою творчості митця є його безпосередня участь як
художника в становленні й розвитку українського кіно. Сталося так, що після
вимушеної еміграції більшість кінострічок за участю Кричевського була
знищена. Радянська цензура суворо забороняла використовувати будь-які
відомості у цьому контексті. Сучасне українське музеєзнавство, національна
освіта, передусім мистецька, історична наука й культурологія зобов’язані
повертати народу незаслужено знищені тоталітарним режимом сторінки
життєпису про видатних українців. Кричевський у період українізації другої
половини 20-их років (і навіть у 30-ті роки) був фактично першим
українським художником, що брав участь у створенні українського кіно.
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Фільми: “Тарас Шевченко”, “Маленький Тарас”, “Тарас Трясило”, “Борислав
сміється”, “Звенигора” (за О. Довженком), “Назар Стодоля”, “Сорочинський
ярмарок”, “Кармелюк” та інші створювалися в художньому оформленні
безпосередньо В. Кричевським. Велику цінність для української культури
мають картини та творчі роботи, які передано родиною в дар музеям Києва,
Харкова, Полтави, Лебедина (понад 300 робіт передано музеям донькою
Галиною Кричевською, що проживає у Венесуелі), Львову, Одесі,
Шевченківському національному заповіднику в Каневі. Його персональні
виставки у Берліні, Варшаві, Празі, Тбілісі, Санкт-Петербурзі, Лондоні,
Брюсселі, Торонто, Вашингтоні, Нью-Йорку, Філадельфії відкрили для світу
оригінальність української культури. Інтеграція народної традиції з вимогою
і смаком новітніх часів започаткувала новий модерний стиль національного
мистецтва. В “Енциклопедії сучасної України” (18 томів) зазначено:
“Творчість Кричевського мала основоположне значення для еволюції
українського мистецтва 20 століття для робіт характерні оригінальність,
своєрідність у трактуванні національного на сучасний лад, поєднував
раціоналізм нового часу з народними традиціями, започаткував модерне
оформлення українських книжок, блискуче вирішував дизайн та естетичне
наповнення

книг,

широко

використовував

спадщину

української

орнаментики. Національною самобутністю, глибоким знанням народного
життя

позначені

декорації

для

театру

М. Садовського,

оформлення

українських фільмів. Перший художник кіно, яке разом з О. Довженком вивів
на європейський рівень. Масштабністю та багатогранністю творчої натури
він нагадує мистців італійського Відродження. У багатьох царинах
української культури йому належить роль першовідкривача” (Енциклопедія
сучасної України, 2014).
Дуже вдало відобразив сутність “українського” періоду творчості
художника харківський видавець та упорядник О. Савчук. У листопаді 2016
року в Музеї Івана Гончара відбулася презентація нового двотомника
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видання

“Василь

Кричевський.

Хрестоматія.

Т. І.

1891–1943 рр.”.

Справедливо, що через музеєзнавство, академічну науку і просвітництво,
навчально-виховний процес і музейну педагогіку, громадські ініціативи
відбувається

“повернення”

видатної

особистості

в

культурну

нішу

українського народу і держави. Як і століття назад, так і в часи нинішні
приклади його життя і творчості мають працювати задля найголовнішого –
виховання української нації. Неабияку снагу для його творчості завдавала
дружба

й

професійне

М. Грушевським,

приятелювання

В. Винниченком,

з

великими

О. Довженком,

українцями:

Д. Щербаківським,

Ю. Яновським і В. Ханенками.
В “Енциклопедії історії України” зокрема зазначено: “Від 1910
оселився в домі М. Грушевського, перевіз туди свої колекції, зокрема вироби
українського народного мистецтва та старовинні українські килими. 1911
разом з М. Грушевським подорожував Італією. Працював над оформленням
українських книжок, у т. ч. й праць М. Грушевського (“Ілюстрована історія
України” (1912), “Історія української літератури” (1923). Потоваришував з
Д. Щербаківським, співпрацював із школою килимарства, яку відкрила
В. Ханенко (у дівоцтві – Терещенко), оформив книжку В. Винниченка “Краса
і сила”. Після Лютневої революції 1917 став одним з організаторів
Української академії мистецтв” (Енциклопедія історії України, 2008).
Практично все важливе, що відбувалося у суспільно-політичному і
культурному житті України, не залишалося поза увагою художника. Він посправжньому жив Україною. Окрім створених ним Державних Гербів
України, Великої і Малої державних печаток України, Кричевський
цілеспрямовано у 1918 році працює над проектами українських грошей
(банкнота у 2 гривні випущена в часи УНР за його проектом), поштових
марок. Усіляко намагався підтримувати патріотичні національні рухи. Саме
ним був розроблений військовий прапор для Богданівського полку.
Емігрантський період, проведений у Чехословаччині, Aвстрії, Німеччині,
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Франції, СШA, Венесуелі лише посилив невгамоване бажання бути і жити з
Україною. Під час перебування на чужині він часто з пам’яті малював рідні
йому з дитинства українські пейзажі, родинне обійстя, близьких людей. Ця
ностальгія за українськістю вибудовувала в ньому істинного національного
художника. Його творчість, життєва позиція були зрозумілими і близькими
для багатьох українців, які в пошуках кращої долі розійшлися світами. Задля
віддання шани видатному сину України митрополит Мстислав (Скрипник)
відвідав у 1975-му могилу Кричевського в Каракасі, пізніше дав
розпорядження перенести його прах до українського цвинтаря святого
Андрія в СШA (Бовнд-Брук, штат Нью-Джерсі). Знавець української
культури М. Семчишин так охарактеризує митця: “В історії української
архітектури Кричевський займає особливе місце…Останньою працею на
рідних землях був Меморіальний музей на могилі Шевченка біля Канева.
Довга плідна мистецька праця Кричевського відбилася в сучасному
українському мистецькому житті великим відгомоном. Він виховав сотні
українських мистців-архітектів та прищепив ширшим колам громадянства
пошану і любов до свого національного мистецтва”. (Семчишин, 1993).
Складним і тривалим виявився шлях на материзну, передусім пов’язано це з
політичними, ідеологічними обставинами, бездержавністю українського
народу. Беззаперечним, доведеним фактом є те, що дорога життя з Лебедина
(с. Ворожба) до Каракасу, Нью-Йорка і назад відбулася. Україна, нарешті,
визнала повагу до свого сина. Рідна земля (сучасна Сумщина) оберігає це
славне ім’я біля його родинних витоків. Сьогодні Сумський художній музей
імені Никанора Онацького та Лебединський художній музей завдяки родині
Кричевських, що проживає у СШA та Венесуелі, збагатилися більш як ста
творами – безцінною спадщиною національної культури братів Кричевських,
визначними майстрами українського мистецтва ХХ-го століття.
Кричевські брали участь у різноманітних проектах, мали професійний
досвід у багатьох сферах культурно-мистецького життя, сповідували
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гуманістичні принципи с.мистецтва. Вони, особливо Василь Кричевський,
були і є для минулих та сучасних часів прикладом громадянської позиції та
відваги, ніколи не виявляли байдужості до викликів часу, долі власного (і не
лише)

народу.

Цей

благородний

чин

громадянськості

невтомно

самовідтворювався, виховував власною поведінкою своїх дітей і онуків. Ця
сімейна педагогіка є взірцем для нових поколінь українців. Якщо батько
(художник Василь Кричевський) брав найактивнішу участь у національних
змаганнях за Україну часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії,
відстоював свободу рідного народу, то його син Микола, який перебував в
інших умовах, був громадянином Франції, захищав її свободу від фашистів.
Його нагородили (як добровольця) найвищою відзнакою Франції – Орденом
почесного Легіону. Такі яскраві життєві епізоди українських художників
різних поколінь є належним підґрунтям для творення якісно нової музейної
справи, яка в багатьох випадках продовжує вибудовуватися на усталених
підходах, традиційних оцінках та відомих персоналіях. Зазначені особистості
не просто писали талановито картини, малювали фрески, оформлювали
відомі всім літературні твори, вони разом з іншими представниками
української інтелігенції формували націєтворче середовище, яке зберігало і
відновлювало українські ідеали. Достатньо лише нагадати, що Микола
Кричевський співпрацював, дружив, творив разом з такими видатними
“сумчанами”:

О. Олесем,

М. Хвильовим,

О. Грищенком,

П. Холодним,

Г. Круком та іншими. Що це означає? Передусім те, що стверджує давню
класичну істину, висловлену у свій час

Дж. Локком у “Думках про

виховання”, що для людини головним виховним засобом є приклад і
середовище (Локк Дж., 1988). Справді, Кричевські завжди прагнули і
знаходилися

в

українській

ніші

думок,

помислів,

вчинків.

Своєю

патріотичною позицією, талантом вони виховали сотні митців, сформували
надійну основу для розвитку українського мистецького життя. Сьогодні в
музеях, архівах, бібліотеках, в навчальних закладах, на теренах інших країн
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можна відшукати, наприклад, твори іншого визначного творця українського
стилю С. Тимошенка (1881-1950). Його життєтворчість у Петербурзі,
Чехословаччині, Польщі, США залишили прекрасні зразки українського
бароко, втілені зокрема в будівлях понад 400 церков, православних і
католицьких храмів, а також залізничних вокзалів та інших фундаментальних
споруд. Славу великого архіскульптура здобув і Михайло Паращук, твори
якого у бронзі, мармурі, каменю прикрашають музеї від Болгарії до Парижу.
Він був важливим для України ще й тому, що створив пам’ятники і бюсти
відомих українців, зокрема С. Петлюри, Б. Лепкого.
Неперевершеним майстром був і Олександр Мурашко, один із
засновників Української академії мистецтв, твори якого презентували на
початку ХХ-го століття, його картини і досі знаходяться в музеях Голландії,
США, Швейцарії та інших країн. Мистецькі школи та академії Кракова,
Парижа, Мюнхена пишаються такими знаними митцями як І. Труш,
М. Бурячок, О. Новаківський, Ю. Нарбут ( уродженець Глухова), М. Бойчук
(засновник школи монументалістів або бойчукістів). Про останнього історик
Д. Антонович говорив, що це “проповідник, учитель та ідеолог мистецтва”. У
праці “Тимко Бойчук”, виданій у Празі 1929 р., він напише: “Заслуга
Михайла Бойчука в тому, що він глибоко продумав візантійське мистецтво,
але не його одне, а пізніших європейських стилізаторів, до конструктивізму
Сезана і Гогена включно; але й цим не задовольнився, а також глибоко
простудіював

українське

народне

мистецтво,

і

силою

великого

інтелектуального напруження Михайло Бойчук прийшов до великого
синтезу, який і є принципом його школи. Глибина школи Михайла Бойчука в
тій напруженій інтелектуальності, у великій культурності”. (Антонович,
1929).
Чимало мистецьких творів славетного баталіста Миколи Самокиша, а
також С. Васильківського, І. Їжакевича зберігаються в музеях поза межами
Батьківщини. Скажімо, М. Самокиш разом з С. Васильківським працювали
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над оформлюванням роботи “З української давнини” (1910), наукові
тлумачення до якої давав знавець української історії та культури
Д. Яворницький. Праця українських митців, науковців, письменників за
межами рідної землі є надзвичайно важливим доробком для національної
культури. Видатні митці, які досягнули світового визнання: І. Огієнко і
С. Смаль-Стоцький,

О. Лотоцький

і

Д. Антонович,

Б. Лепкий

і

Д. Чижевський, О. Архипенко, М. Бокшай, Олекса Грищенко, М. Глущенко,
Ю. Вовк, З. Зарицька, Г. Мазепа, С. Крушельницька, О. Мишуга, А. Дідура,
Н. Нижанківський, М. Колесса, А. Рудницький, В. Курилик і А. Верхола, – та
багато інших славних імен за допомогою зарубіжного і національного
музейно-освітніх просторів мають вивчатися у сучасному українському
суспільстві, втілюватися у змісті загальної, професійної і вищої освіти. Цей
інтелектуальний, духовний творчий доробок українства, що жили і
працювали за межами рідної землі, значно збагатить навчально-виховний
процес, посилить просвітницьку національно-патріотичну, гуманістичну,
естетичну спрямованість взаємодії музейних інституцій. Особливо важливим
аспектом у розвитку української культури, зокрема музейної, є меценатство і
допомога творчим особистостям з боку таких визначних діячів як
А.Шептицький, Є.Чикаленко, які всіляко сприяли поверненню митців,
культурної спадщини в Україну. Так, саме завдяки А.Шептицькому зріс
талант О. Новаківського. Музеєзнавець і дослідниця Любов Волошин пише:
“Завдяки Митрополитові
культурному

середовищі,

О.Новаківський опинився в українському
для

якого

прагнув

працювати.

У

Львові

розгорнулася його зріла творчість, яка принесла майстрові славу одного з
найяскравіших талантів українського мистецтва ХХ століття” (Волошин Л.,
2017, с. 9).
Підтвердженням цьому є висвітлення його творчості в монографії
В. Залозецького (Залозецький, Володимир. Олекса Новаківський (Електронна
копія / Володимир Залозецький. – Львів : Наклад Укр. т-ва прихильників
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мистецтв, [19–?]. - 53, [1] с. : портр., XXVIII арк. іл. (НБУ ім. Ярослава
Мудрого)., в якій розміщено також перелік його 403 картин і трьох альбомів
(див. Додаток Б, с. 127).
Слід визнати, що такі були історичні та політичні умови, коли тисячі
найкращих українських талантів залишали рідну землю, але продовжували
створювати унікальні мистецькі та наукові шедеври, не розривали зв’язки з
Україною. Їхня культурна праця залишається надбанням і гордістю багатьох
народів і держав у музиці, архітектурі, скульптурі, малярстві, науці,
літературі, освіті, мистецтві, вона представлена у багатьох музеях,
бібліотеках України та світу. Національна освіта може стати значно
змістовнішою і моральнішою, якщо духовна і матеріальна культура
закордонного українства стане предметом вивчення, уваги і поваги з боку
держави і суспільства.
2.3. Особливості музейної політики в зарубіжних країнах
Із 60-их років минулого століття і до нинішніх часів, коли нібито
розпочалася їхня “нова епоха”, проблема сприятливого доступу до музейних
установ зберігає свою актуальність. Нові технології технічного, фінансового,
культурного, ринкового спрямування не завжди зумовлюють створення
ефективних моделей функціонування музеїв. Обмежене сприйняття музеїв
суспільством, як і масова тенденція “макдональдизації” цих культурних
інститутів, є реальним фактом. Як зберегти, підвищити суспільну значущість
музеїв, що є носіями оригінальної й автентичної інформації буття людства,
унікальним явищем не лише для здоров’язбережувального соціального
дозвілля (як видовища), але й для виховання громадянина? Під час
розроблення, впровадження різноманітних концепцій, заохочення всіляких
продуктивних ініціатив фахівців і громадського сегменту, дослідники
зробили висновок, що ключ до успіху, активізації інтересу до музейної
культури знаходиться в освітньому середовищі. Член Французької академії,
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президент і почесний директор Лувру, який орієнтувався на соціологічні
дослідження, зазначає: “Як підтверджують дослідження, проведені в різних
країнах, головне (щоб не сказати єдине) довгострокове вирішення питання
відвідуваності музеїв проходить через школу. Ніколи не буде зайвим
підкреслити, а я повторюватиму це до останнього подиху: школа вчить
читати, а не вчить – принаймні у Франції – розуміти. Будь-яке міркування
про музейне майбуття, в якому не буде враховано питання викладання історії
мистецтва у середній школі, завжди залишатиметься недосконалим,
неповним, недостатнім” (Тобелем Жан-Мішель, 2018).
У

цьому

положенні,

культурологом, педагогом,

обгрунтоване

відомим

європейським

окреслено кілька дуже важливих аспектів

розвитку культурно-освітньої галузі. По-перше, майбутнє музейної культури,
а, отже, і культури суспільств, буде залежати від змісту освітньої політики.
Важливим є те, наскільки мистецтво, культура, історія функціонують у змісті
освіти (від материнської та середньої школи). По-друге, знаний фахівець
пропонує обов’язковість включення у навчальні плани і шкільні програми
мистецьких дисциплін, як одного з необхідних елементів, що формує
культурну особистість. Вихована естетично, етично людська натура володіє
більш стійкою імунно-культурною системою для протистояння масованій
інформаційній експансії, оскільки вона значно краще зорієнтована стосовно
цінностей, сенсів згідно загальнолюдських норм. По-третє, пропонування
збереження і посилення культурологічно-мистецької складової в стратегіях
шкільних практик, передбачає, що і безпосередньо музей як соціокультурний
інститут стає активним суб’єктом освітнього процесу. Використання
музейного простору для удосконалення навчання і виховання особистості
забезпечує системний і сталий процес взаємодії на рівні культурно-освітньої
моделі

“школа-музей”.

По-четверте,

для

ефективної

взаємодії,

яка

відбувається між освітніми та культурними інституціями, школа, коледж,
гімназія, а також університет мають “покинути” свою формальну освітню
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нішу, ввійти за допомогою різноманітних зв’язків у нове соціальнокультурне середовище, збагатити себе новими ідеями, знаннями, вартостями,
ідеалами. При цьому формуватиметься не усталена позиція, що музей є
“видовищем” культурного туризму, а важливий інститут виховання,
громадянської соціалізації, інтелектуального та естетичного розвитку.
Завдання

суспільно-державного

значення

–

ефективно

скористатися

визначним феноменом сучасного часу, коли після 60-их років ХХ століття,
що характеризувалися значним занепадом музейної справи, розпочалася
тенденція зростання кількості музеїв. Водночас варто визнати, що за останні
півстоліття музей еволюціонувався, отже змінився і характер взаємодії
передусім з освітніми закладами. Навіть за умови виконання культурнопросвітницької функції музеї об’єктивно не могли позбутися від впливу
ринкових механізмів, трансформувалися у культурні ринкові установи. І хоча
вони не стали (і не передбачалося) комерційними підприємствами, в
музейному просторі відбувся (відбувається) синтез культури і маркетингу.
Якщо в минулі епохи закоріненість музеїв у суспільне життя, політичноідеологічний контекст сприймалася як закономірна реальність, то нині в
музейному просторі утверджується нова внутрішня взаємодія – музей і
ринок. За таких умов якісно змінюється вся філософія функціонування
музейного

закладу,

який

зберігає

свою

культурну

місію,

формує

багатопланові, часто суперечливі форми взаємодії з ринком.
І хоча музейний простір не можна цілком зараховувати до сегменту
культурної індустрії, слід вважати, що музейна діяльність не є ізольованою
від елементів ринкової політики. На глобальному і національних рівнях
питання фінансування, зменшення витрат з державного бюджету, збереження
і

накопичення

мистецького,

культурного

капіталу

дедалі

більше

актуалізується. Оскільки розширення мережі та збільшення кількості
музейних інституцій не завжди супроводжується збільшенням державних чи
комунальних бюджетних коштів, то для уникнення стагнації, а то і
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виживання

конкретного

музею,

практично

неможливо

нехтувати

механізмами ринку. Взаємодія з ринком передбачає, що музей розробляє і
впроваджує нові форми, зокрема формує, наприклад, ринок репродукцій;
електронну торгівлю копіями раритетів разом з описами, публікаціями,
альбомами; інтернет-сайтів; мультимедійної продукції; різноманітні варіанти
ринку пожертв і меценатства. У багатьох музеях практикується ефективне
використання своєрідного політичного ринку, коли формуються нові
експозиції, розширюються наявні інституційні аспекти, які є актуальними
для суспільства, часу, реальності обставин і конкретних подій. Окремий
аспект входження музеїв різних профілів і видів у ринок – перепідготовка і
опанування компетентнісних якостей трудових кадрів компаній, організацій
різних форм власності. Ці окремі напрями, де задіяні ринкові інструменти, є
новим явищем у галузі музейної діяльності, які значно розширюють аспекти
взаємодії

з

багатьма

соціальними,

господарськими,

політичними

інституціями. Можна і потрібно вести дискусії навколо характеру, мотивації,
мети взаємодії музею з іншими суб’єктами в “культурній” ніші ринкового
середовища, але не можна зігнорувати цю тенденцію, яка стає помітним
явищем у світовому та європейському просторі. Колишній директор Музею
образотворчого мистецтва в Ліоні, чинний директор Еколь дю Лувр так
висловився

з

цієї

теми:

“Проблеми

фінансування

й

економічного

менеджменту швидко набули першочергового значення, оскільки зачіпають
фундаментальні питання етики та мети діяльності музеїв”. На думку іншого
фахівця

М. Кіммельмана,

нині

“сучасність

характеризується

злетом

цінностей “популізму” та видовищності, так само, як і зростанням ринкового
впливу” (Тобелем Жан-Мішель, 2018).
Суттєвою складовою в сегменті ринкових послуг є освіта. Розроблення
музейниками освітніх онлайн-програм, спеціальних навчальних екскурсій,
музейних уроків, занять у системі післядипломної освіти посилює
зацікавленість шкіл та інших навчальних закладів щодо пізнання музейної
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культурної спадщини, набуття учнями, студентами необхідних знань та
компетентностей. Проте ринкова політика в музейному середовищі не може
сприйматися однозначно як явище позитивне. Найпростіший критерій
(показник) – збільшення відвідуваності музеїв шкільною та студентською
молоддю, за яким часто оцінюється ефективність роботи музею та рівень
взаємодії з освітніми закладами має формуватися не тільки і не стільки
завдяки комерціалізації функцій. Насамперед, слід значно покращити
державно-громадський вплив на вирішення головного суспільного завдання,
зокрема в Україні, стосовно доступу населення, передусім молоді до
музейної

культури

демократичних

за

країн.

допомогою
Відомі

використання

світові

філантропи

досвіду
з

цього

передових
приводу

стверджують, що є сфери життєдіяльності, які не можуть бути цілком
залежними від ринкової кон'юнктури. До таких першочергових галузей
мають бути зараховані галузі культури та освіти. Проте ця “ідеальна” модель
є лише намаганням підвищити увагу держави до людино-творчих сфер.
Насправді, більш реальними і продуктивними підходами є впровадження
таких соціальних моделей, які оптимізували б поєднання культурно-освітніх і
комерційно-ринкових функцій.
Директор магістерської програми “Музеєзнавство й нові медіа”
професор Бернар Делош зазначає, що сучасний музей, “хоче він того чи ні,
постійно зіштовхується з жорстоким законом ринку. Ігнорування його
означає не просто упущення, самогубство” (Тобелем Жан-Мішель, 2018, с.
16). Пропонується керуватися не “мрійливими ідеологіями”, а сучасними
реаліями,

не

протиставляти

духовну

і

матеріальну

складові,

не

взаємовиключати одна одну, формувати новий різновид відносин і взаємодій.
Динамічні зміни у суспільному розвитку суттєво впливають на музейну
політику, на характер взаємовідносин з традиційними партнерами –
освітніми закладами. Ситуація вимагає гнучкості функціонування, якісних
змін в управлінні цими культурними інституціями. Ті напрями, які ще
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донедавна були поза межами функціональної діяльності, на цей час стають
визначальними

в

стратегії

розвитку,

системі

взаємодії

з

іншими

інституційними структурами. Модель фінансування, логістика, менеджмент,
маркетинг, планування, контроль якості, цінова політика, аудит, аналіз
людських ресурсів і нові види комунікації реально ввійшли в музейний
простір, стали необхідними атрибутами в музейній діяльності. Недарма на
європейському і міжнародному рівнях музей асоціюється з появою нової
категорії – “культурною ринковою установою”. Нова епоха музеїв, що
розпочалася у світі з 90-их років минулого століття внесла істотну корекцію
у зміст взаємовідносин і взаємодії передусім з освітніми закладами. У
порівнянні з періодами середини ХХ-го століття, 60–80-их років з’явилися
нові якісні характеристики, які зумовлюють і відповідний стиль взаємодії.
Так, з 1990–2000-их років активізувалися такі чинники: розвиток
власних

ресурсів,

диверсифікація

приватних

джерел

джерел

фінансування,

фінансування;
посилювався

відбувалася

вплив

ринку;

формувалися різноаспектні підходи до роботи з кожною групою відвідувачів
та розроблялися туристичні стратегії та концепції; культурні практики
орієнтувалися передусім на індивідуалізацію в процесі взаємодії з
відвідувачем; у музейному середовищі дедалі відчутніше виявлялася цифрова
та мережева економіка, а також державно-приватне партнерство. Ці та інші
аспекти свідчили про безпосередню наявність ринкових механізмів у
музейній політиці, що давало підстави частині фахівців стверджувати про
поступову трансформацію музею в “культурні підприємства”. Такий підхід
зумовлювався зростанням в управлінні та організації діяльності цього
справжнього

“святилища

муз”

менеджерських

та

підприємницьких

технологій. На думку експертів-дослідників, музейників подібна ситуація на
перспективу могла спричинити відхід музею від своїх базових цілей,
цінностей та настанов. Подібний погляд відображав такий стан речей на
міжнародному і загальноєвропейському рівнях. Однак ґрунтовніший аналіз
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складеної ситуації в музейному середовищі свідчить все ж таки про
неоднозначність оцінювання щодо цього підходу.
По-перше, варто орієнтуватися на той доведений факт, що музей не є
тією установою, яка передбачає отримання прибутку. Жоден міжнародний,
національний правовий акт не визначає, що метою, завданням музейної
інституції є прибутковість, хоча слід визнати – значна частина музеїв
надають відвідувачам матеріальні та нематеріальні товари, послуги. Разом з
тим він ніяким чином не може визнаватися підприємством ні в культурному,
ні в економічно-фінансовому контексті. Дослідники, вчені, музеєзнавці в 30их, 60-их, 90-их роках минулого століття зазначали, що вся діяльність музею
з його ресурсами, капіталом, організованістю, людським потенціалом
спрямована на досягнення поставленої мети. Безперечно, що під час
взаємодії з музеєм, кожен суб’єкт (держава, приватний підприємець, меценат,
науковець, музейний педагог, управлінський директор та ін.) може
переслідувати “свою” власну мету. Проте логічним щодо оцінювання
феномену музею та його ролі буде визначення головної мети Міжнародною
радою музеїв (ІСОМ). Статутом цієї міжнародної організації, прийнятим у
2007 році у Відні, затверджено, що музей – “постійно діюча неприбуткова
організація на службі суспільству та його розвитку, відкрита для широкого
загалу, яка збирає, зберігає, досліджує, експонує та популяризує матеріальну
й нематеріальну спадщину людства і навколишнього світу з дослідницькою,
освітньою й розважальною метою” (Тобелем Жан-Мішель, 2018, с. 24–25).
Очевидно, це визначення дає підстави для розуміння справжньої місії музеїв.
Формування, модернізація відмінної від традиційної організації в діяльності,
перехід упродовж останніх трьох десятиліть музейної справи на більш гнучку
й раціональну політику лише підкреслює нагальну необхідність таких
видозмін у системі функціонування та взаємодії. Ринок не може і не повинен
трансформовувати музей у підприємство, перетворити його на прибуткову
організацію, мета якої діяльність комерційного характеру і отримання

165

прибутку. Принциповий погляд на сучасне і майбутнє музеїв – дослідницька
й освітня функція, служіння своєму суспільству і виховання народу (нації).
Очевидно, що існування мережі приватних музеїв, які належать певним
особам, передбачають і отримання прибутку, проте своєрідність цієї форми
власності аж ніяк не мають зігнорувати усталені міжнародні норми щодо ролі
та сенсів функціонування цих культурних інститутів.
Навіть за умов, коли комерційна діяльність музею, яка є обов’язково
другорядною,

може

приносити

певний

прибуток,

то

цей

ресурс

використовується, як правило, для виконання науково-дослідницьких,
освітніх, культурно-просвітницьких програмних завдань. Тим паче, що і сама
політика комерційних пропозицій має педагогічний, соціально-культурний
чи науковий характер. Можна стверджувати про докорінні відмінності між
завданнями,

функціями,

місіями

музейних

і

комерційних

установ.

Насамперед, їх відрізняє ринковий (комерційна компанія) і неринковий
(музей) характер діяльності, а також мета, коли з боку підприємства нею є
вигода, а музей пропонує: освіту, знання, пізнання нового, естетичне чи
етичне

задоволення

короткотермінові
господарський

тощо.

та
суб’єкт

Суттєвою

відмінністю

характеризуються

перспективні

стратегії,

адже

підприємство,

намагається

передусім

досягати

фінансової

рентабельності, а для музею визначальною метою є соціокультурна
рентабельність,

а

цінності,

що

створюються,

в

одному

випадку

споживаються власниками, акціонерами, в іншому – суспільством. Слід
також визнати своєрідність музейного середовища, яке перебуває і
функціонує в культурному просторі, а також підприємницького, для якого
природнім є економічний простір. Таким чином музеї не можуть
ототожнюватися з класичними підприємницькими установами, оскільки вони
здійснюють різні місії та суспільні ролі. Проте варто визнати, що зміни, які
відбуваються в музейній справі, формують для них нові завждання, роблять
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їх в той чи інший спосіб суб’єктними щодо використання ринкових
інструментів.
Підхід щодо розгляду музею крізь призму передусім культури, історії,
педагогіки, естетики, національної пам’яті є логічним. Справді, музейні
інституції є важливою складовою культурної галузі, зокрема державної. Їхні
освітньо-культурні,

науково-дослідницькі,

просвітницькі

завдання

залишаються і надалі визначальними функціями. Проте варто визнати, що
суспільні зміни в глобальному аспекті суттєво впливають на зміст, форми,
організаційну діяльність цих установ. Очевидно, такий соціально-культурний
феномен як музей варто також аналізувати в контексті соціальної політики,
економіки, ринкових механізмів, системи управління. Традиційних та
усталених підходів недостатньо, щоб формувати системне бачення сенсів, дії
і взаємодії, які функціонують у музейному середовищі. Заслуговує на увагу
та інноваційність, яку характеризує сучасний еволюційний розвиток музейної
справи.

Під

час

розширення

своїх

науково-освітніх,

педагогічних,

культурних меж відповідно до загальних та власних стратегій, слід
усвідомлювати, що музей як установа культурної галузі стає дедалі більш
взаємопов’язаною, залежною від ринку. Отже, структура контактів і
взаємодій значно ускладнилась у порівнянні з тими періодами, коли
домінантною була бюджетна (державна чи комунальна) підтримка. Факт
необхідності розширення і розвитку музейних пропозицій, формування
конкурентного середовища, поява платних послуг, зростання “ринкових”
виставок, фестивалів, спеціальних презентацій, участь музеїв у туристичній
політиці, дефіцит держаного фінансування зумовлює процес їхнього
включення у ринкову економіку. І хоча музей з його призначенням і
культурно-освітніми завданнями ні за яких умов не можна зарахувати до
класичного

підприємства,

водночас

складно

заперечувати

наявність

сутнісних ознак “культурної ринкової установи”. Усе це означає, що
відбувається активне формування нових форм взаємозв’язків і взаємодії,
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адже факт дефіциту ресурсів спонукає до пошуку нових партнерів,
упровадження нових програм зі співпраці, до розширення людських,
матеріально-технічних,

культурно-мистецьких,

фінансових

ресурсів,

використання волонтерських та фандрейзингових (залучення грошових та ін.
ресурсів) проектів. Вибудовується не тільки своєрідна система управління,
але й більш осучаснена структура взаємодії, адже співучасниками культурної
політики стають приватні підприємства, фінансово-господарські структури,
капітали тощо.
Головне завдання за нових обставин – не втратити, зберегти, посилити
культуро-творчу роль і місію музею, який в умовах “культуро-індустрії” та
ринку мусить передусім бути носієм наукових просвітницько-культурних
благ. Окрім того, навіть найдосконаліші моделі функціонування індустрії
“культурної економіки” та ринку не повинні позбавляти ефективної
підтримки музейного середовища з боку держави. Для цього існують
декілька причин (передумов), щоб підтверджувати безальтернативність і
закономірність такої норми. По-перше, держава за допомогою музейної
культури утверджує та зміцнює свій авторитет на міжнародному рівні; подруге, культура, зокрема музейна, уможливлює найбільш ефективний діалог
націй і народів, стає “м’якою силою” взаємодії, продуктивною дипломатією
у взаєминах між державами; по-третє, музей містить у собі значний
потенціал духовної та матеріальної культури – основи для збереження і
зміцнення

національної

ідентичності,

національної

пам’яті

та

самосвідомості; по-четверте, особлива значущість музею полягає у
вихованні

та

патріотичної

розвитку
і

громадянського

державницької

суспільства,

свідомості;

національно-

по-п’яте,

завдяки

функціонуванню музейних установ створюються сприятливі умови для
пошуку, збереження історії та культурної національної спадщини; пошосте, музеї удосконалюють форми і зміст навчально-виховної, педагогічної,
просвітницької, науково-дослідницької, туристичної діяльності закладів та
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установ, що взаємодіють з конкретною культурною інституцією; по-сьоме,
наявність музейного середовища в будь-якому регіоні, країні, місті,
населеному пункті значно покращує можливості стимулювання соціальноекономічного розвитку, активізує тут мистецьку чи туристичну функції.
Оскільки ці та інші напрями забезпечують упровадження в суспільне
середовище культурних цінностей та корисних для людей благ, то державна
наявність у здійсненні музейної політики є обов’язковою і необхідною.
Особливо слід зважати на важливу роль музеїв у державотворчій ідеології та
процесах, які відбуваються в Україні, оскільки найбільш стратегічним
завданням для збереження, зміцнення і розвитку української державності є
виховання людини, передусім – молоді. Класичне правило, що знаходилося в
основі державної політики в усі часи та епохи. Видатний просвітитель і
педагог світу Я. A. Коменський у “Великій дидактиці” писав, згадуючи
вислів Діогена: “Що складає основу всієї держави? – Виховання юнацтва”.
(Коменський).
Отже, якщо для держави дуже важливою функцією і надалі
залишатиметься виховання суспільства за допомогою культури в широкому її
контексті, то, очевидно, галузь культури мусить завжди знаходитися в центрі
державної уваги. Щоб не допустити зникнення чи мінімізації тієї чи іншої
діяльності в культурній галузі, державні інституції мають

сприяти

виробленню кількісно і якісно “культурної продукції”. З одного боку, варто
створювати необхідні умови для збільшення інвестування, з іншого –
зберегти і розширити доступ населення до культурних благ. Продуктивна
результативність культури у суспільному вихованні позитивно впливає на
розвиток і якість людського капіталу, в чому безпосередньо зацікавлені
особистість і суспільно-державне середовище. Слід зважати на те, що чинник
“культури” треба розглядати як важливу складову суспільного розвитку,
поряд з такими чинниками: праця, ресурси, капітал, новітні технології.
Успішна державна культурна політика, оптимальні витрати на культуру,
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науку, освіту, мистецтво завжди будуть продуктивні та сприятливі для
економічного, соціального зростання. Щодо музеїв, то навіть з огляду на
появу нових обставин, зокрема ринкового характеру, в їхній діяльності,
наявність тут держави (в сучасних умовах) стає не менш важливою. Хоча
підтримка, фінансування музеїв формується принаймні у трьох аспектах:
ринок, доброчинність, держава, визнання домінантної ролі державних
інститутів у здійсненні музейної політики є закономірним. Справді, саме
держава наділена спроможністю зберігати і захищати національну культурну
спадщину,

забезпечувати

зовнішню

культурну

музейну

підтримувати науково-дослідницьку, освітню, творчу

діяльність,

функції

музеїв,

створювати умови для розвитку культурної індустрії. Принциповим є те, що
в музеях не шукають передусім благ і користі, а, насамперед, відповідно
теорії одного із основоположників філософської антропології Макса Шелера,
цінності, відповіді на питання “що є людина?”. “Цінності, які (як позачасові
сутності),

створюють

смисли,

цілі,

перетинаються

з

історією,

соціополітичними, культурними, релігійними відмінностями… Тому мусимо
осягати, по-перше, фактичне загальне володіння способами осягнення певних
цінностей; по-друге, те, що вважається моральним та те, що має загальну
моральну значущість”. (Європейський словник філософій: Етика і праксис,
2016, с. 310.] Чимало країн на найвищому конституційному рівні здійснюють
формальний контроль і управління музейними закладами, при цьому
вважають, що національна спадщина мусить бути неподільною і охоронятися
передусім

державою.

Конституційного

суду

Цікавою

у

Німеччини,

контексті

зазначеного

за

культурна

якою

є

позиція

спадщина

є

загальнонаціональним надбанням, а тому створення музеїв, управління і
охорона музейної культури мають знаходитися у підпорядкуванні держави.
Відомий зарубіжний дослідник М. Фюмаролі зазначає: “музей є насамперед
державною установою. Знання, пам’ять, творчість, освіта, – пише він, – усе
це дуже делікатні та безсторонні поняття за втілення яких здатна взятися
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лише державна влада, оскільки вони представляють суспільний інтерес для
цивілізованого соціуму, спадкоємця епохи Просвітництва” (Тобелем ЖанМішель, 2018, с. 42-43]. Це та інші подібні положення означають, що музеї
мають важливе суспільне призначення, зберігають і розвивають національну
культурну спадщину, виховують населення країни, мають залишатися під
опікою й орудою державних інститутів, хоча й функціонують у різних
формах підпорядкування. Скажімо, у Франції згідно із “Музейним Законом”
від 4.01.2002 року державний вплив поширюється і на приватні заклади,
оскільки в них знаходяться пам’ятки національної матеріальної та духовної
культури, а, отже, держава зобов’язана охороняти цю культурну спадщину.
Хоча, варто зазначити ще й те, що принципи свободи і демократії
уможливлюють для приватних, комерційних музеїв проводити і свою
культурну політику, доводити цим факт існування плюралізму в цій галузі
життєдіяльності як гуманістичного суспільного блага.
У зв’язку з наявністю у світовому (європейському) музейному просторі
подібних тенденцій і підходів, для музейної політики України, впровадження
музейної педагогіки, організації системної взаємодії між освітніми і
музейними закладами, установами доцільно аналізувати зарубіжний досвід,
виявляти його прогресивні і конструктивні ідеї й творчо використовувати їх
у національній культурно-освітній політиці.
Єврокомісар В. Редінг окреслив парадигму культурної діяльності, мету
і головні завдання Європейського Союзу у тому гуманістичному вимірі, що
необхідно підкреслювати й пропагувати подібне в культурних спільнотах,
водночас поважати, тлумачити й пропагувати культурне розмаїття в Європі.
Маастрихтський договір значно посилив культурно-освітню складову в
європейській

політиці,

передбачив

формування

єдиного

культурного

простору, вивчення національно-культурної спадщини та історії, діалог
культур, розвиток творчості, мобільність митців, науковців. Вона (культура)
поступово ставала “серцем” європейської стратегії. Культурне розмаїття,
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діалог, входження культури в основу стратегії європейськості. Про такий
підхід свідчить процес збільшення фінансування європейського культурного
бюджету. У 2000–2006 році на культуру виділено 236 млн євро, 2007–2013ий роки – 400 млн., а також на програми МЕДІА з бюджетом 755 млн. євро
(Культура в Європейському Союзі. Електронний ресурс). Протягом
наступних семи років програма “Креативна Європа” спрямовується

на

зміцнення культурних і креативних індустрій Європи. На її реалізацію
передбачено інвестиції обсягом 1,46 млрд. євро, фінансування для 250 тис.
митців і діячів культури. На культурний сектор виділяється понад 3% ВВП
ЄС.
Історія створення і становлення музейної справи свідчить, що кожна
країна має власну систему музейної справи. Проте скрізь в культурній
політиці європейських, азійських, американських чи африканських народів
існує подібна характерна риса – музеї зберігають культурну національну
спадщину.

На

загальнодержавному

рівні

ця

функція,

як

правило,

покладається на міністерства та відповідні центральні органи влади. Так, у
Польщі у 2005 році Міністерство культури реорганізовано в Міністерство
культури та національної спадщини Польщі. Це підсилило роль музейних
інститутів у суспільному житті. Враховуючи

різні аспекти польської

культури, особливу увагу органи державної влади приділяють культурній
спадщині, музейній політиці. Найбільша частина видатків загального
бюджету орієнтується на розділ “Культура і спадщина”, в якому домінантним
пріоритетом є фінансування музеїв (сьома частина всіх видатків) поряд з
театрами, бібліотеками, навчальними закладами мистецького спрямування,
центрами культури й мистецтв, архівами тощо. З огляду на те, що останніми
роками центральний бюджет на культуру сягав понад 3 млрд злотих (більше
800 млн дол), частка коштів у галузі музеєзнавства є доволі важливою, якщо,
скажімо, здійснювати порівняння з культурними бюджетними видатками
України. Варто зазначити, що зазначені видатки можуть реалізуватися і в
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інших суміжних напрямах. Наприклад, у 2014 році розділ бюджету Польщі
“Вища мистецька освіта” забезпечувався на рівні 538,7 млн злотих, “Освіта і
виховання” – 814,4 млн злотих. При цьому охорона національної культурної
спадщини, що включає і музейну галузь, складає 49,3%, Факт того, що
видатки на культуру складають у загальному бюджеті Польщі 0,92%–1%
заслуговує на увагу. Польщі таки вдалось закінчити важливий процес
реформування культурної політики. Кожна обласна адміністрація перед
вступом до ЄС мусила створити власну стратегію розвитку, де зазначалась і
стратегія розвитку культури. На той час Польща була єдиною країною з
Центрально-Східної Європи, котра отримала значне фінансування культури з
фондів ЄС. Реалізується відомий проєкт “1% на культуру”. Найпростіше
пояснення суті цього проєкту зводиться до того, що один відсоток загального
обсягу публічних коштів країни має виділятись на потреби культури.
Наприклад, уряд міста вирішує, що з кожної публічної інвестиції міста (на
потреби бібліотеки, пошти, лікарень, ув’язнених тощо) виділяється один
відсоток на культуру (на закупівлю творів мистецтва, на інсталяції, на
забезпечення контракту з митцями тощо). У Польщі свого часу ухвалено
окремий закон, що регулює податкове законодавство, згідно з яким існує
норма, що кожна фізична особа 1% з ПДВ переказує на доброчинність (Як
Польща реформувала культуру [Електронний ресурс]). Відповідно до цього в
Польщі (1996 р.) укладається державний реєстр музеїв, колекції яких мають
особливе значення для національної культури. Він зберігає свою чинність
понад два десятиліття (з 1998 р.). Діє також Рада у справах музеїв, що
обирається на 3 роки. Поряд з традиційними завданнями (каталогізація;
опрацювання зібраних експонатів; безпека зберігання; організація виставок;
організація наукових експедицій), дуже важливим аспектом діяльності цієї
громадської організації є просвітництво, переконування влади різних рівнів у
значущості музею для конкретного регіону і для загальнонаціонального
масштабу на основі

виховання національної свідомості, патріотизму,
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громадянськості, інтелектуальних здібностей. Зазначена проблема є доволі
актуальною в контексті збереження та популяризації історико-культурної
спадщини. Результати аналізу на загальноукраїнському тлі свідчать про
конкретні показники: із близько 12,5 млн музейних предметів основні
експозиції музеїв представляють усього близько 5% фондів. Причиною
такого стану передусім є недостатність коштів, інерція адміністративного
управління, ненадійність системи обліку і зберігання експонатів, відсутність
на державному рівні достовірної інформації про якісний склад державної
частини;

недостатність

експозиційних

площ;

дефіцит

актуальних

інформаційних технологій тощо. Нині чинне законодавство не є стимулом ні
для покращення сприятливих умов завдяки соціальному партнерству, ні для
задіяння мотиваційних ресурсів. Відставання у музейній галузі від багатьох
європейських країн полягає також у недостатній увазі до комп’ютеризації,
автоматизації, оцифровування найбільш цінних пам’яток національної
культури.

Незадовільне

бюджетне

фінансування

унеможливлює

модернізацію музеїв за допомогою мережі Інтернет, а тому більшість не
мають власних сайтів, їхніх, насамперед, англомовних версій.
Очевидно, що музеї в Україні потребують врахування прогресивних
ідей досвіду багатьох європейських країн, в яких широко залучаються до
розвитку

цієї

галузі

недержавні

організації,

зокрема

професійна

громадськість, благодійні товариства, меценати, які беруть участь у
вирішенні поточних і стратегічних завдань.
Ефективне використання в освітній практиці музейної культурної
спадщини є одним з найбільш значущих виховних напрямів суспільства.
Багато країн використовують музеї задля долучення співвітчизників, а також
тих, хто якимось чином має певне відношення до конкретної нації, до своїх
національних культур. Наприклад, карта поляка, що ухвалена законом від 7
вересня 2007 р., і надається особам, які не мають польського громадянства,
передбачає не лише користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти
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на початковому, середньому і вищому рівнях. Вона дає право також
безкоштовно відвідувати державні музеї у Польщі. Таким чином держава
використовує культурно-освітні інституції для виховання національної
ідентичності,

зміцнення

об’єднавчих

тенденцій

навколо

цінності

“польськості”. З огляду на те, видано понад 100 тис. карт поляка видано
українцям. Польща через освіту і національну культуру здатна реалізовувати
достатньо ефективну гуманітарну політику. У цьому контексті подібні
підходи є повчальними для України.
З

огляду

на

науково-педагогічну,

психолого-методичну,

суспільнознавчу літературу, музейна культура, музейна педагогіка починає
дедалі ґрунтовніше досліджуватися сучасними вітчизняними науковцями.
Пріоритетні завдання в системі націє-державотворчих процесів, виклики і
ризики, що постають у становленні української державності та формуванні
громадянського суспільства, світові тенденції, спрямовані на розвиток
людського капіталу, зумовлюють посилену увагу до культури, культури
людини і суспільства. У цьому контексті особливе місце займає такий
соціально-культурний феномен як музей. Інтеграція, співпраця, взаємодія
освітніх закладів і музейних установ, як показує практика, створюють
сприятливі передумови для оптимізації навчально-виховної, просвітницької,
пошуково-дослідницької

діяльності.

Значний

інформаційно-знаннєвий,

виховний потенціал, що знаходиться в музейному середовищі, стає
доступним для дітей, школярів, студентів, педагогів і батьків, якісно впливає
на зміст освіти, актуалізує інтелектуальне, емоційно-чуттєве, громадянське
зростання особистості. Безперечним є факт, що підвищений інтерес (на жаль,
не загальносуспільний) до “окультурення” освіти містить у собі передусім
мотивацію національних потреб. Кожна конкретна освітньо-культурна
система слугує вирішенню локальних державних, суспільних стратегій.
Незалежно
економічних,

від

своєрідностей

ідеологічних

функціонування

систем,

різних

морально-етичних

чи

політичних,
релігійних
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цінностей, соціальної, екологічної чи демографічної ситуації, кожна
культурно-освітня модель зорієнтована на людину. І це є першою ознакою,
незалежно від оцінювання якісних характеристик національних моделей,
спільним аспектом, що уподібнює культурно-освітні системи. Цивілізаційні,
етнічні, політичні, культурно-історичні, ментальні, соціальні особливості,
що, безумовно, формують й особливі стратегії, мету й завдання щодо
становлення й розвитку особистості, неспроможні проігнорувати головний
пріоритет суспільної уваги – людину. Другим важливим аспектом подібності
в цілях і орієнтирах функціонування систем є визнання людиноцентричної
парадигми, за якою в період нової геологічної епохи (антропоцену)
визначальну роль у природі, в усіх життєдіяльних галузях суспільства,
планети відіграє людина. Її вплив на екологію, економіку, політику і сталий
розвиток світу є головним. Проте це не означає, що свідома субстанція
особистості є гарантом безпеки, прогресу, вирішуваності тих викликів і
проблем, які постають перед світовою спільнотою. Практика свідчить про те,
що дедалі відчутнішими стають неспроможності людства у реалізації
нагальних завдань. Проте зазначена тенденція лише доводить, що нові
загрози і виклики потребують і нових людських якостей, зокрема вищого
рівня культури особистості. Відомий канадський учений Д. Пол Шафер,
директор проекту світової культури на початку відновлення української
державності (1991) писав: “Було б наївно стверджувати, що культурна
особистість здатна як знайти рішення цій складній проблемі, так і справитися
з величезними труднощами на шляху до поставленої мети. Що вона може
зробити, так це надати інформацію про дану проблему або охарактеризувати
підхід, в основі якого лежить ствердження про те, що культура, якщо вона
розглядається як “світогляд” і “упорядкована цілісність”, є одним з найбільш
перспективних

напрямів

боротьби

з

проблемами,

з

якими

люди

зіштовхуються в сучасному світі” (Шафер, 2017, с. 4]. Можна погоджуватися,
що “культура” не може бути єдиним чинником, вирішувати глобальні
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проблеми війни і миру, тероризму і бідності, екології і зміни клімату,
нетерпимості у ставленні до “іншого” і сталого розвитку.
Культура як визначальна цивілізаційна цінність “олюднює” світ,
зберігає той унікальний потенціал впливу, що продуктивно (щодо прогресу) і
конструктивно уможливлює діяння людини, народів і держав щодо безпеки
та розвитку. В опануванні впродовж життя культурними цінностями для
людини

і

суспільства

важливим

моментом

є

сенс

вмотивованості

особистості, мета, якої вона хоче досягти при “годуванні” культурою. Задля
“чого” чи “кого”? Чи культурна особистість ставить перед собою лише
індивідуальне (егоцентричне) завдання – самовдосконалення. Очевидно, для
сучасного світу, суспільства, держави важливо, щоб вплив культури на
людину був таким, коли “вона намагається слугувати все більшому колу
інтересів і потреб людства в цілому… Культурна особистість розглядає
культуру як необхідний атрибут її життєдіяльності, за допомогою якої вона
“розвиває свою почуттєву сферу, яка необхідна для того, щоб людина стала
по-справжньому гуманною. Тоді серце, душа і почуття, душа й інтелект,
поєднуються у свідомості, егоїзм витісняється альтруїзмом, краса, істина й
творчість прирівнюються до справедливості та єдності. Внаслідок цього
людина має не тільки більш стійкий характер, але й з більшим співчуттям і
повагою ставиться до потреб, прав інших людей” (Шафер, 2017, с. 43].
Культурний

процес

є

закономірністю.

Він

характеризується

безперервністю і природною важливістю, оскільки новизна, масштабність,
непередбачуваність суспільних завдань і викликів є спонукальним чинником,
мотивом удосконалення і самоудосконалення особистості. Необхідною
умовою

цього зростання є комфортне соціокультурне середовище,

перманентний діалог людини з культурними цінностями, формування її як
особистості “культурної”. Тому суспільна затребуваність музейної освіти є
очевидною. У країнах Європи, США, Канади вона має глибокі традиції.
Досвід Бруклінського та інших музеїв засвідчує, що освітня функція
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сучасного музею є однією з визначальних. Оскільки в Україні немає
спеціальності “музейний педагог”, то, на думку українських фахівців,
необхідна

професійна

підтримка

педагогів

для

проведення

пошуку

найефективніших способів співпраці з різними освітніми групами в музеях,
надання освітянам можливості отримати знання та інструменти для кращої
співпраці з музеями (Дудар, 2019, с. 40-41). Чимало зарубіжних видань
останніх десятиліть стали популярними й актуальними в Україні, передусім у
професійному середовищі, музейних і педагогічних працівників, тих, хто
безпосередньо займається музейною педагогікою, науковою діяльністю,
культурологією, туризмом. Міждисциплінарні підходи, сучасні методи
комунікації, історичний розвиток феномена музеальності, наукові теорії та
сучасні практики, організаційно-педагогічні, суспільні, фінансово-правові
умови діяльності музеїв, їхня взаємодія з освітніми закладами – всі ці та інші
питання можна знайти в багатьох процесах, підручниках і посібниках, які
видаються за кордоном. Значна частина перекладена українською мовою, що
розширює можливості доступу до європейської та світової музейної
культури.
Педагоги та музейники, студенти та науковці, працівники культурних
інституцій

акцентують

увагу,

наприклад,

на

праці

Ф. Вайдахера,

австрійського вченого-музеєзнавця, ідеї якого надзвичайно популярні в
культурно-освітньому світовому просторі. Його навчальний посібник
“Загальна музеологія” (Вайдахер Ф., 2005) перекладено багатьма іноземними
мовами. У 2005 р. у львівському видавництві “Літопис” вийшла її
україномовна версія. Бібліографічний покажчик, що містить понад 1200
джерел, свідчить про фундаментальність в його підготовці, високий науковий
рівень і практичну значущість. Музеї світу та сучасність, основні ідеї
метамузеології, історична музеологія, музейна культурно-освітня робота і
музейна освітня функція, теоретична й прикладна музеологія, музейна освіта
і робота з громадськістю, сучасна система професійної освіти і підвищення
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кваліфікації

музейних

педагогів

–

теми,

завдання,

проблеми,

які

висвітлюються в згадуваній праці, є актуальними для розуміння шляхів
розвитку національної музейної педагогіки. Цікавим і конструктивним для
теоретиків і практиків з музейної педагогіки є французьке видання ЖанаМішеля Тобелема “Нова епоха музеїв. Культурні установи перед викликом
менеджменту” (Київ, 2018 р.). Член французької академії, президент,
почесний доктор Лувру П. Розенберг так охарактеризував значущість цієї
праці: “Ця книга – неочікувана й немислима, сьогодні є вкрай важливою та
потрібною…

У

ній

можна

знайти

корисні,

обґрунтовані

роздуми,

призначення яких – просвітити як професійних музейників у широкому
розумінні цього слова, усіх фахівців, незалежно від того, опікуються вони
зібраннями чи відвідувачами, так і політичних діячів країни… Величезна
заслуга автора полягає, зокрема, у тому, що він із належною пристрастю й
любов’ю та сміливості відкриває простору майстерню, що носить гарну назву
“музей” (Тобелем Жан-Мішель, 2018, с. 13). Справді, зміст цього видання
передусім налаштовує на усвідомлення місця, ролі та суспільної значущості
музейної інституції, покликання якої – працювати заради суспільного блага,
інтересів

народу.

Книга

містить

численні

приклади

культурно-

просвітницької діяльності музеїв Франції та світу, пропонує і провокує на
роздуми та ідеї щодо перспектив взаємодії з громадськими, формальними
освітніми інститутами музейних сучасних установ.
Надзвичайно корисною для розвитку національної музейної політики,
музеєзнавства, удосконалення взаємодії між культурними та освітньонауковими закладами є книга американських фахівців (Ф. Котлер, Н. Котлер,
В. Котлер), видана у 1988 р., а українське видання – у 2008 р. Як зазначено в
передмові, вона “вже стала класичним підручником для всіх, хто опікується
управлінням і розвитком музеїв та взаємодією з публікою” (Котлер, 2010,
с. 7). У книзі “Музейний маркетинг і стратегія”, що адресована музейним
фахівцям, педагогам, управлінцям, професійно розглядаються питання не
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лише ті, що пов’язані з формуванням місії, систем взаємодії музеїв з іншими,
зокрема

освітніми

установами,

ґрунтовно

висвітлюються

новації

в

комунікаційній політиці, ефективні інструментальні та технологічні напрями
взаємодії з публікою, а також своєрідності музейно-освітньої справи в
умовах глобалізму, нової ери музеїв.
Слід визнати важливе методологічне значення наукового доробку
відомого канадського культуролога, директора Проекту світової культури
Д. Шафера (“Культурна особистість”). Хоча автор цілеспрямовано не
розглядає музейну політику чи музейну педагогіку, проте належним чином
проаналізовані важливість та становлення “культурної особистості”, її
характеристика та цивілізаційна роль людини культури у глобальному світі.
Автор обґрунтовує головний концепт часу, коли “культура, що розглядається
з космологічного погляду як “світогляд” у загальному контексті і
“упорядкована цілісність” у конкретному вимірі, стає одним з найбільш
перспективних

напрямів

боротьби

з

проблемами,

з

якими

люди

зіштовхуються в сучасному світі” (Шафер, 2017, с. 4).
У багатоаспектній, різнобарвній культурній ніші (загальнолюдській,
національній) музейна культура і надалі займатиме чільне місце. З огляду на
те, що відвідуваність музейних закладів у різних країнах світу дедалі зростає.
Наприклад, у Вашингтоні діє музейний комплекс (17 музеїв), який упродовж
року відвідує понад 25 млн людей. Музей у Луврі (Франція) щорічно відвідує
понад 10 млн, Метрополітен в Нью-Йорку, Прадо в Іспанії, Єгипетський в
Каїрі, Музейний комплекс у Ватикані, Національний археологічний музей в
Aфінах, Британський музей у Лондоні та багато інших стають місцями
“культурного паломництва”. Слід зазначити, що контактність з музейною
культурою здійснюється на вмотивованій особистісній основі, без примусу і
адміністрування, таким чином стверджується її актуальність та суспільний
авторитет. У ній гармонійно поєднується різноманітні аспекти культурно-
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історичного буття людства, необхідні атрибути, сторінки цивілізаційного
життя.
Висновки до другого розділу
З’ясовано, що у розвитку музейної справи, музейної педагогіки
важливу роль відіграла педагогічно-просвітницька діяльність зарубіжного
українства. На початку ХХ століття найкращі інтелектуальні, творчі сили
українців об’єднувалися в українських вищих закладах освіти, що діяли за
кордоном: Український вільний університет (Відень-Прага), Українська
господарська академія в Подєбрадах, Український високий педагогічний
інститут імені М. Драгоманова в Празі; Українське історично-філологічне
товариство

(Прага),

Д. Дорошенко,

основоположниками

О. Колесса,

якого

В. Щербаківський;

були

Д. Aнтонович,

Українське

товариство

прихильників книги в Празі (С. Сірополко, Є. Вировий). Відомим в Європі і
світі науково-культурним осередком став Український науковий інститут в
Берліні

(П. Скоропадський, Д. Дорошенко), при якому функціонували

бібліотека, музей-архів. У Варшаві був заснований Український науковий
інститут (О. Лотоцький, Р. Смаль-Стоцький), діяло Українське Військовоісторичне товариство (І. Огієнко), видавалися журнали “Культура”, “Рідна
мова”. У Парижі діяла Бібліотека імені Симона Петлюри, що об’єднувала
навколо себе українську наукову громадськість.
Широка європейська мережа культурних і освітніх інституцій, створена
українськими науковцями, освітянами і громадськими діячами, слугувала
розвитку музейної справи в світовому культурному просторі. Педагогічнопросвітницька діяльність українських музеїв за кордоном сприяла єднанню
українства, зміцненню зв’язків діаспори з Україною. Важливим ресурсом
вивчення проблеми становлення музеєзнавства в українській діаспорі є праці
В. Голубничого, І. Мірчука, І. Нагаєвського, С. Наріжного, С. Николишина,
Н. Полонської-Василенко,

І. Лисяка-Рудницького,

С. Сірополка,
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В. Січинського, П. Цимбалістого, В. Яківа, О. Лотоцького, О. Оглобліна та
інших.
Діяльність музеїв українознавчого спрямування в зарубіжних країнах
сприяла розвитку національного музеєзнавства й утвердженню принципів
культуровідповідності

і

полікультурності.

З-поміж

відомих

музеїв

закордонного українства – Музей українсько-руської культури у Свиднику
(Словаччина); музей “Село спадщини української культури” біля Едмонтона,
музейне містечко Шандро близько Вегервіля (Канада)та інші. Нині
українознавчі музейні осередки функціонують у США, Канаді, Австралії, у
Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Словаччині, Естонії,
Угорщині, а також у Грузії, Вірменії, Казахстані, Узбекистані. Наприклад, у
СШA засновано шість таких інституцій: Український національний музей
Чикаго; Український інститут модерного мистецтва; Український музей та
Український інститут Америки у Нью-Йорку Український музей-архів у
Клівленді; Український історичний та освітній центр Нью-Джерсі. Діє багато
осередків, що сформувалися як меморіальні комплекси, присвячені видатним
українським політичним, державним, культурним діячам у різних країнах
світу – музеї Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Гоголя, С. Петлюри
та інших.
Вивчення архівних документів і матеріалів, фондів електронних
бібліотек, інтернет-ресурсів дало змогу з’ясувати, що серед подвижників
закордонного українства, чия педагогічно-просвітницька діяльність сприяла
розвитку музейної справи, вирізняються постаті М. Сіменовича, першого
очільника

Українського

Національного

Музею-архіву

в

Чикаго,

Ю. Каменецького, організатора пластових організацій в Європі та Америці,
одного із ініціаторів створення чиказького музею; В. Кричевського, ректора
Мистецької академії та архітектурного й мистецького інститутів у Києві,
який створював шедеври у Чехословаччині, Aвстрії, Німеччині, Франції,
СШA, Венесуелі та інших країнах. Мистецькі школи та академії Кракова,
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Парижа, Мюнхена розвивались завдяки таким українським митцям, як
О. Архипенко, І. Труш, М. Бурячок, О. Новаківський, Ю. Нарбут, М. Бойчук,
В. Кричевський, Я. Гніздовський.
У другій половині ХІХ століття в Європі посилено увагу до створення
педагогічних музеїв: Торонто, Любляна, Ягеллонський та Варшавський
університети, Музей шкільних років Стефана Жеромського в м. Кєльце,
Януша Корчака у Варшаві, Яна Амоса Коменського в м. Лєшно (в Україні
Педагогічний музей функціонує з 1901 р.).
Вивчення зарубіжного досвіду дозволило дійти висновку щодо
політики урядів багатьох держав, спрямованої на послідовний розвиток
музейної справи на засадах відкритості, демократії, громадянської свободи,
історичної правди й науковості. Як свідчать оригінальні зарубіжні джерела,
музейна педагогіка в західноєвропейських країнах, США і Канаді з кінця
ХІХ століття набула визнання й розвитку. До особливостей державної
музейної політики в цих та інших країнах віднесено: музейний ренесанс,
розширення мережі музейних закладів, комерціалізація в галузі культури та
освіти,

послідовна

реалізація

принципів

науковості,

історизму

та

міждисциплінарності на основі синтезу знань з історії, педагогіки, психології,
економіки, лінгвістики та антропології, історії та природознавства, техніки та
мистецтва.
У багатьох зарубіжних країнах музеї перетворилися в сприятливе для
соціуму середовище, де реалізується концепція освіти впродовж життя.
Важливою тенденцією у розвитку зарубіжного музеєзнавства є посилення
педагогічно-просвітницької місії музейних установ в умовах глобалізаційних
та євроінтеграційних процесів.
У

зарубіжній

практиці

особлива

увага

приділяється

розвитку

професіоналізму музейного працівника, що передбачає його обізнаність зі
змістом,

завданнями

конкретного

музейного

середовища,

розуміння

відвідувачів, креативність, комунікабельність, критичність, громадянськість,
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етичність. Помітною тенденцією в музейно-просвітницькій діяльності
зарубіжних

музеїв

є

утвердження

на

загальнонаціональному

рівні

концептуальної ідеї музею як “третього дому”.
Досягнення зарубіжного музеєзнавства, багатолітній досвід взаємодії
освітніх та музейних закладів, нові напрями музейного просвітництва в
умовах інформаційного суспільства та ринкової економіки, його аксіологічні,
етичні й естетичні засади мають важливе значення для розвитку музейної
справи і просвітництва в Україні.
Результати

дослідження,

представлені

у

розділі,

висвітлено

у

публікаціях автора: Філіпчук, Н. (2018d), Філіпчук, Н. (2020a), Філіпчук, Н.
(2020b), Філіпчук, Н. (2020c), Filipczuk, N. (2020k).
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РОЗДІЛ 3
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
НА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕТАПАХ
У розділі викладено передумови становлення і розвитку музейної
справи в Україні на різних історичних етапах; схарактеризовано суспільнополітичні та ідеологічні засади державної музейної політики радянського
періоду; викладено особливості розвитку музейної справи в незалежній
Україні.
Філософія

людиноцентризму

(дитиноцентризму)

A. Макаренка

формувалася в дуже складний політичний період, коли його світогляд,
технологічна педагогіка суперечили тодішньому суспільно-політичному
устрою. В умовах жорстоких репресій, цілковитого підпорядкування
ідеології та цінностям тоталітарної держави А. Макаренко формує і
впроваджує ідею найвищої цінності – “щасливої людини”. Оскільки він
вважав, що людина має бути не лише прекрасним працівником, добрим
громадянином, але “ще й щасливою Людиною”. Педагогічна практика,
система виховання будуть без цього завжди недосконалими. Теорія
“завтрашньої радості” як істинний стимул у житті людини, є унікальним
творчим доробком А. Макаренка. Тим паче, що головні принципи цієї
гуманістичної педагогіки (щастя, людська радість, гарна перспектива
завтрашнього дня) пропонувалися в часи, коли відбувалася жорстка
дегуманізація

освіти,

а

педагогічні

кадри,

які

готувалися

на

короткострокових курсах, були зорієнтовані не на людину, а на підготовку її
технократичних, вузькофахових умінь. А. Макаренко зовсім інакше оцінював
суспільну й професійну роль учителя, викладача, вихователя. Його
педагогіка – особисто зорієнтована, а тому особистість учителя є
визначальною. “Педагог у своїй роботі, – писав Макаренко, – повинен цілити
далеко вперед (як мисливець), багато вимагати від Людини й дуже поважати
її. “Повага” до людини була найвагомішим складником у педагогічній
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майстерності Макаренка. У праці “Педагогіка індивідуальної дії” він напише:
“Краще зовсім не мати вихователя, ніж мати невихованого вихователя…”.
Проте саме така “невихована” педагогіка стала панівною і домінувальною,
коли повага до людської гідності дитини, учня, вчителя, людини
нівелювалася сталінською педагогікою та освітою. Вона закладала в освітню
систему, в суспільну свідомість ті смислові орієнтири, що дегуманізовували
людину, міжлюдські взаємини і взаємодію.
3.1. Передумови становлення і розвитку музейної справи в Україні
Для України питання розвитку музейної справи і підвищення
суспільної ролі музеїв у вихованні нації, зміцненні державності, культурноосвітньої взаємодії ще довго зберігатимуть свою актуальність. Об’єктивність
в оцінюванні історії буття українського народу, перспективи його
суспільного і державницького розвитку – завдання, що формуватимуть у
подальшому культурно-освітню політику.
Розвиток мережі музеїв безперервно розширював їхні культурноосвітні, просвітницькі, науково-дослідні функції, що мають важливе виховне
й ідеологічне значення. Безумовно, часи, коли греки вшановували богиню
пам’яті Мнемозіну й будували храми на честь муз-покровительок наук і
мистецтв, називали ці місця музейонами, в яких зберігалися мистецькі
пам’ятки, можна в історії цивілізації кваліфікувати як добу появи нових
соціальних інститутів. Цій культурній суспільній трансформації передувала
ще більш рання еволюція збирання музейних цінностей у країнах
Стародавнього Сходу, Єгипту. Усе починалося із дорогоцінних речей і
прикрас, зброї, одягу, посуду, побутових предметів. І на кожному
історичному етапі цивілізацій ці колекції та сховища, експозиції і виставки,
мистецькі пам’ятки матеріальної і духовної культури мали велике
пізнавальне, естетичне, громадянське значення. Особливість діяльності
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музеїв полягала не лише в тому, щоб збирати, колекціонувати, вивчати і
зберігати пам’ятки історії й культури, але й використовувати цей потенціал
для їх популяризації в суспільстві. Хоча збирання музейних предметів
завжди переслідувало конкретну мету певних соціальних верств. На етапі їх
показу, комунікації, передачі масам формувалися чіткі мотивації й відбувався
не лише процес передачі інформації, знань, але й закладалися ті сенси і
цінності, що мали бути сприйняті народом. У цьому випадку недостатньо
лише осмислення загальнолюдської вартості, адже без минулого немає
майбутнього. Панівні верстви і режими розглядали музеї передусім як
суттєвий

інструмент

ідеологічного,

морально-етичного,

духовного,

психологічного впливу на життєдіяльність суспільства.
Ми не передбачаємо здійснення історичного екскурсу щодо ролі
музейної справи в країнах Європи і світу. Звернемося до аналзу, в якому
соціокультурному і політичному середовищі музейна справа розвивалася в
Україні, що століттями знаходилася під владою чужоземних держав. З огляду
на концепцію сучасної музеології ця інституція має інтегруватися в
соціокультурне навколишнє середовище й максимально соціалізуватися.
Надважливим завданням музеології є органічне поєднання різних наукових
підходів з метою об’єктичного відтворення минулого й нагадування про
культурний спадок давнини. Таку парадигму майже з ХVІ століття покладено
в основу суспільного руху “Нової музеології”. До того ж національна
музейна політика кожної держави, попри загальні правила і норми,
спрямована на реалізацію надзвичайно важливої місії – музей покликаний
бути

провідним

чинником

для

самоусвідомлення,

самоідентичності

громадянського суспільства, народу, нації. Його завдання – формувати
почуття приналежності до конкретної культури, етнокультури, оскільки без
пізнання власного історично-культурного, духовного, інтелектуального
доробку стають неможливими діалогічність й об’єктивна сприйнятність
загальнолюдських цінностей, інших культур. На такий вектор розуміння
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підходів щодо реалізації принципу культуровідповідності у виховних
системах націй і держав особливо чутливо реагує українство, яке пройшло в
минулому

й

нині

проходить

тернисті

шляхи

свого

національного

самоусвідомлення.
Справді, упродовж доволі короткого історичного періоду український
народ мав змогу забезпечувати власний культурний розвиток, який
підтримувався державою, а музейна справа сприяла самоусвідомленню себе
як окремішньою етнокультурною спільнотою. Так було, наприклад, в період
протомузейної еволюції, за часів Київської Русі. Слід визнати, що у ті часи
було створено, вибудовано унікальну культурно-мистецьку спадщину,
зібрано й збережено безцінні художні, наукові, духовні пам’ятки української
культури, значна

кількість яких

знаходилася

в

Десятинній

церкві,

Софійському соборі, Києво-Печерському монастирі. Спроби культурного
музейного відродження можна простежувати у період Гетьманської держави,
УНР. Адже тоді явище українськості ставало реальним у державній політиці,
а музейна справа орієнтувалася на основи націєкультурності. Київ, Батурин,
Глухів, Чигирин у періоди зміцнення козацької держави, правління
гетьманів-державників і просвітників ставали місцями зібрань вагомих
історично-культурних, мистецьких, наукових творів і пам’яток, колекцій
книг, художніх виробів і картин. “І який би бік життя ми не взяли, – пише
І. Огієнко, – ми скрізь побачимо, що народ наш виявляє себе окремим,
своєрідним народом, народом з самостійною культурою…” (Огієнко, 1918,
с. 21). Далі вчений зазначає, що “Київський музей, Полтавський, Подільський
та Катеринославський дуже виразно свідчать, що створив наш народ. A коли
буде в нас свій національний музей, де згуртується все, що має народ наш,
тоді всім стане ясно, що й тут український народ бере почесне місце серед
инших по своїй творчості” (Огієнко, 1918, с. 12).
На різних історичних етапах українці продовжували творити культурні
цінності, зазнавали утисків і поневірянь бездержавного народу. “За татарами
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пішла Литва, а за Литвою Польща, а за Польщею Москва – так Україна
спадала з обіймів, в обійми, йшла без спочивку, без змоги утворити собі по
серцю вільне життя… І можна тільки дивуватися, як це народ наш
надзвичайно тернистим шляхом досяг такої великої культури” (Огієнко,
1918, с. 4-5). За умов перебування в обіймах феодального, а не освіченого
абсолютизму Україна перетворювалася, особливо після Переяславської
угоди, у країну втрачених можливостей, коли цілком знецінювалися її
культурні традиції, мова, історія, церква, мистецтво. Сильніша своїм
агресивним варварством держава намагалася впродовж століть понівечити,
вкрасти і привласнити українську культуру. Аксіоматичним є положення про
те, що бездержавність народу за жодних часів, за жодних обставин не може
створити належні умови для його політичного, національно-культурного,
соціального,

педагогічно-психологічного,

економічного,

світоглядного,

духовного розвитку.
Книгодруки ХV–ХVІІ століть, які з’явилися і створювалися в Україні, є
унікальним складником національної музейної культури. Понад 200
музейних пам’яток полемічної літератури, які збережені в музейних
закладах, розширюють суспільне розуміння ролі книги, друкарської справи,
національної науки, просвітництва для культурного поступу народу, його
боротьби за збереження й утвердження власної ідентичності, національної
пам’яті. Українська музейна політика має бути сконцентрованою на своїх
витоках, повинна підкреслювати, що культурні процеси в Україні, зокрема в
галузі

книгодрукування,

розвивалися

в

контексті

європейського

просвітництва і значно випереджали Московію (Росія – з 1713 р.). В
українській друкарській справі задовго до Петра І було введено друкований
шрифт, а також скорочений, у книгах з’явилися гравюри світського
характеру, оздоблені рамками, орнаментами тощо. Особливо високим рівнем
книгодрукування відзначалася Києво-Печерська лавра. Окрім церковних
видань, богословської літератури. тут видавали світські твори, навчальну,
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політичну літературу, які створювали на основі високої поліграфічної
техніки. Побудова 1625 року в місті Малині паперової фабрики сприяла
розширенню книгодрукування в Україні. До середини ХVІІ століття в
Україні вже функціонувало 25 друкарень, з якими були також створені
“мандрівні друкарні”. Усе це служить доказом високого культурноосвітнього і наукового рівня українського суспільства напередодні його
колонізації Московією.
Подальше перебування України під протекторатом Росії призвело до
цілковитого занепаду українського книгодрукування. У 1863 р. Валуєвський
циркуляр заборонив друкувати будь-які книги українською мовою, 1876 року
Емським указом царя було заборонено друкування, ввезення з-за кордону
перекладів будь-яких книг українською мовою. Заборонялося друкувати
українську дитячу літературу. Ці та багато інших фактів свідчать про вкрай
несприятливі політичні, соціальні, правові умови для розвитку української
книги, що негативно позначалося на шкільній справі, науці, культурі,
національній свідомості.
Сучасники, а також пізніші дослідники відзначали високу якість
тодішніх українських книжок. І коли скупчити все, – пише І. Огієнко, – що,
скажемо, читав Іоаникий Галятовський, то просто диву даєшся, як багато
книжок закордонних було тоді у нас на Вкраїні… Кращі люде наші часто
їздили до закордонних університетів – їздили вже в ХVІ віці, а в ХVІІ віці це
стало ділом звичайним. За кордоном навчались наші письменники: Мелетій
Смотрицький, Касіан Сакович, Петро Могила, Сильвестр Косов, Ісаія
Трофимович, Ігнатій Старушич, Тарасій Земка, Інокентій Гизель, Феофан
Прокопович

і

багато

инших.

Українці

навчались

в

університетах

Падуанськім, Лондонськім, Лейденськім, особливо Гетінгенськім, навчалися
в Парижськім, Пражськім, у Гданську, Кенігсберзі, Римі та по инших
містах… Не дивно, форми західної культури та літератури легко
переносилися до нас на Вкраїну…”. Далі І. Огієнко наголошує на великій
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кількості перекладів із західних мов нашою (від рицарських романів,
переказів, віршів, новел до драматичних творів), “и все це ми потім
передавали до Москви” (Огієнко, 1918, с. 34-35). У цій цитаті національного
мислителя прихована наша сила і слабкість, слава, і трагедійність. В умовах
такої тісної взаємодії з європейською культурою таких видатних учених і
митців Україна ставала донором Росії, “годувала” її своєю культурою,
наукою, мистецтвом. На відміну від України Москва “животіла в темноті” ще
і в ХVІІ столітті. “На науку там дивились, як на “порожденіє исконного врага
человђческого рода – діавола”. Західної науки й культури боялись і тікали від
неї. Виникло навіть прислів’я: “Кто по латыни научился, тотъ съ праваго
пути совратился”… “Друкарня на всю Росію була тільки одна, в Москві, і
вона постачала самі тільки церковні книжки, – нічого иншого давня
московська друкарня не знала” (Огієнко, 1918, с. 61-66).
Як зазначав І. Огієнко, що людині з освітою складно жити в Московії,
де вченість не лише не підтримувалася, але й переслідувалася. Відомий
випадок, коли високоосвічений “захожий” Максим Грек саме за свій
культурний рівень розплатився в’язницею, в якій знаходився понад 20 років.
Той період об’єктивно схарактеризував російський академік A. Пипин: у
Московії був “церковный фанатизмъ, вражда къ наукђ, упрямый застой,
нравственное одичаніе и ожесточеніе” (Там само, с. 66). Про це писали й інші
московські

професори

(А. Aрхангельський,

П. Морозов).

Вони

підтверджували факти, що культура московська знаходилася на значно
нижчому рівні від української. Професор Морозов зазначав, що ще у ХVІІІ
столітті Петро І вважав, що московське духовенство за своєю освітою
знаходиться на дуже низькому рівні порівняно з київським, оскільки немає
тих людей, які б могли просвітлювати московське духовенство, слідкувати за
школами, результатами навчання. Поставала необхідність у залученні
київських учених. Не було фахівців і вчених в галузі книговидавництва, тому
їх почали запрошувати з Києва. Та й вельможних осіб ще з часів царювання
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Федора Олексійовича, навчали українці, зокрема Семен Полоцький.
1649 року українські вчені заснували першу школу в Москві, куди приїхало
викладати понад 30 високоосвічених українців. Усі книги для читання,
церкви, шкільні підручники, наукові твори завозилися з України. Пізніше в
Росії не було жодного архіву, бібліотеки, навіть церкви, в яких не було б
українських стародруків. За умов відсутності власних книг, друкарень,
учених людей, шкіл Москва спочатку просила, а пізніше вимагала все це
знаходити в Києві. Значне зростання українців при дворі московського царя
відбулося після приєднання частини України (1654 р.) до Московії. Через 10
років після цього до Москви прибув і видатний Семен Полоцький, де він
навчав царську верхівку – царевичів Олексія і Федора, царівну Софію,
царевича Петра та багатьох інших. Українські книжки заполонили всю
територію Росії – від Москви, Володимира до Вологди й Aстрахані, мали
величезну популярність, оскільки їх читали в церквах, духовних, навчальних
закладах,

які

тоді

ж

створювалися

українцями.

Твори

українців

І. Галятовського, І. Гизеля, П. Могили, С. Полоцького, К. Транквиліона,
М. Смотрицького, Д. Туптала (Ростовського), М. Барановича, П. Беринди,
Л.Зизанія та інших фактично визначали духовний, культурно-освітній
розвиток Московії, пізніше Росії. Науки, книги, друкарні, співочі капели і
музика, ораторське мистецтво і школи, одяг і господарські справи, латина й
високоосвічені педагоги – все це значною мірою було запозичено з України.
На початку ХVІІІ століття (1701 р.) Петро І направляє з Москви до
Києва і Чернігова книгодрукаря М. Дмитрієва, щоб той навчився там
добротному друкарському фаху, оскільки українські друкарні славились
друкарською справою. Маємо визнати доведені факти, що в Росії запанувала
церковна

українська

проповідь.

За

допомогою

Є. Славинецького,

С. Полоцького, Д. Туптала, Ф. Прокоповича, С. Яворського в Україні
започаткувалося ораторське мистецтво. Навіть класицизм московської
літератури

вибудовувався

завдяки

Ф. Прокоповичу,

який

разом

з
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Д.Кантеміром

розпочав

цей

літературний

стиль.

“З

допомогою

красномовства слід захищати нашу гідність, – писав Ф. Прокопович, –
творити авторитет держави, здобувати для батьківщини допомогу в
союзників, зберігати її авторитет навіть у ворогів, допомогти повернути із
забуття преславні подвиги, які здатні затьмарити найбільшу славу, щоб знали
і наші вороги наскільки багата на чесноти наша батьківщина і наша
віра…Оратори, як воїни, одержують від вождя мечі не на те, щоб
переслідувати чесноти, а щоб відбивати вади, відстоювати справедливість”
(Прокопович, 1979, с. 364).
Безумовно, історія, музейна культура і освіта мають слугувати
передусім правді, а тому необхідно також знати та передавати із покоління в
покоління,

що

чимало

відомих

українських

просвітителів

“творили

чужинську культуру, політику ціною ганьби і зради”.
Незаперечним є те, що українська культурна традиція практично була
покладена в основу московського (російського) духовного, культурноосвітнього розвитку. Логічним є висновок, що саме українізація московської
“культури” сприяла суспільній трансформації в Росії, впливала на всі важливі
сфери життєдіяльності. За висловом відомого російського вченого, філософа,
історика М. Трубецького, “українізація” відкрила для Росії шлях до
європеїзації.
Як наголошував І. Огієнко, парадоксальним є те, що мистецтво
віршування, піїтики, теорії словесності, відкриття тонічного розміру вперше
постало в Україні, а потім було перенесено до Москви. Варто зазначити, що
М. Ломоносов поділив російську мову на “штилі”, надрукувавши про це
наукову працю 1757 року, але в Україні, коли навчався в 1734-1735 роках у
Київській академії. A ось що мало важливе значення для російської мови і
літератури, її орфографії, то це граматика Мелетія Смотрицького,
народженого на берегах Смотрича, що на Поділлі. Російський дослідник
професор Aрхангельський дуже високо оцінював “вліяніе Грамматики
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Смотрицкого, граматической терминологіи, удержавшаяся даже не смотря на
попытки Ломоносова изменить ее”. A коли в 1721 році в Росії почали
відкривати нові школи, то вчителями в них стали майже самі українці, які і
поширили правопис М.Смотрицького по всій Росії (Огієнко, 1918, с. 88-89).
Нарешті, і московський театр, і драматична література є справою українських
талантів, які ще в ХVІІ столітті відкрили московитам театр як суспільнокультурне явище. Драматичні твори українських авторів С. Полоцького,
Ф. Прокоповича, Д. Ростовського (Туптала), І. Хмарного, С. Чижевського..),
драматурги та артисти в ХVІІ–ХVІІІ століттях цілком домінували в Москві.
У Московській академії п’єси ставили лише українці. Окрім того, вони
утворили низку шкільних театрів у Казані, Новгороді, Тобольську,
Смоленську. У далекому Сибіру провідником не лише духовного, але й
театрального життя у ХVІІІ столітті став наш земляк – митрополит
Тобольський Філофей Лещинський. Професор Aрхангельський зазначав:
“Кіевляне въ Московской Руси – хозяева положенія (уже со второй половины
ХVІІ в.), лучшіе, наиболее выдающіеся здесь деятели” (Огієнко, 1918, с. 91).
Отже, завдання, які нині постають перед історичною, педагогічною,
соціологічною науками й особливо перед музеєзнавством, полягають у тому,
щоб повернути Україні, українському народу ті цінності духовної,
матеріальної, інтелектуальної спадщини, які йому належать. Освіта, наука,
музеї, національна культура в широкому контексті покликані виховувати
народ історичною правдою, гідно презентувати

національне, державне,

особистісне “Я” в аспекті світової культури. Значна концентрація історичних
документів і матерілів минулого сьогодні зберігається в музеях, які, як і
наше суспільне життя, потребують переосмислення своєї сучасної соціальної
ролі, якісно нового перечитування наявних фондів і музейних предметів,
вивільнення від усталених імперських пут, формування самостійності в
історичних процесах на іншій методологічній основі, що відповідає
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національно-державницьким інтересам, потребам особистості, етичним
нормам співжиття націй і народів.
Важливо усвідомлювати, що з обкраденим національним культурним
доробком неможливо формувати адекватну виховну систему, складно вести
рівноправний діалог у міжнародному просторі, зміцнювати державність і
виховувати українську ідентичність. Ще нещодавно навернення людини,
суспільства до власної народності, культури, правдивої історії табуювалося і
каралося.
У

таких

середовищах

найкраще

приживаються

псевдоцінності

культури, але не сама культура. Новий тип організації українського
суспільства

–

українська

політична

нація

потребує

не

усталених

гуманітарних штампів, запозичених ідеологем, імпортованих вартостей, що
не

співвідносяться

(загальнолюдськими)

ні

з

національними,

цінностями.

Комунікація

ні
зі

з

планетарними

своєю

культурною

спадщиною, історією має відбуватися у сфері власних національних освітніх
та інформаційних систем. Саме вони є найбільш інтегрованими з музейною
справою, музеями як скарбницями історично-культурної пам’яті народу, в
яких не просто зберігаються його національне світопочування, культурні
надбання,

а

представлені

світогляд

ідентичність,

психоментальна

самобутність. Попри всю трагічність історії підневільного народу, українці
зуміли зберегти для майбутніх поколінь, людства не лише етнокультурну
спадщину, але й видатні пам’ятки світового значення.
Як відомо, в державних, комунальних і приватних музеях зберігається
майже 12 млн. музейних предметів. На жаль більшість з них (до 90%)
продовжує

бути

недоступною

для

загалу

(Музеї

України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/). Причини такого стану відомі. Нині необхідні
механізми й сучасні технології, які оптимально сприятимуть вирішенню
проблеми доступності народу до цінних експонатів історії, культури та
мистецтва. Українська нація, яка продовжує своє становлення, покликана
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послідовно вирішувати складні завдання, які можна віднести до стратегічних.
У 80-их роках ХХ-го століття для університетів, художніх вищих навчальних
закладів, тодішніх університетів культури, музейних працівників, педагогів і
студентів видавалися (рекомендовані Міністерствами) навчальні посібники з
музеєзнавства. В них враховано світоглядні парадигми, що почали
утверджуватися в незалежній Україні.
Так, на матеріалах музеїв Української РСР у 1980 році було видано
курс лекцій “Музеєзнавство” для студентів гуманітарних факультетів
університетів, працівників культури. Визначальною у цій книзі була, як
зазначено у передмові, теза про те, що “надійним орієнтиром у розв’язанні
складних проблем музеєзнавства служили ленінські теоретичні положення
про культуру, культурне будівництво” (Мезенцева, 1980, с. 4). Безумовно,
така “методологічна база” заперечувала існування понять “українська
культура”, “український народ”, “національна спадщина” тощо. Натомість
наскрізно включені їхні замінники – “матеріальна і духовна культура
радянського народу”, “духовний світ громадянина Країни Рад”, “Ленінська
національні політика”, “радянський музей”. У першому розділі “Роль і
значення музеїв. Музеєзнавство як наука” зазначалося: “Радянські музеї є
важливими

ідеологічними

закладами…,

методологічною

основою

радянського музеєзнавства стало марксистсько-ленінське вчення і радянське
музеєзнавство активно спростовує псевдонаукові теорії сучасної буржуазної
музеології, послідовно обстоює свої марксистсько-ленінські методологічні
засади” (Мезенцева, 1980, с. 7-8). Звісно, у такій ідеологічній ніші було
неможливо впроваджувати ідеї української національної справи. Навіть
побіжний аналіз джерельної бази таких підручників, навчальних посібників
чи монографій переконливо доводив, що музеєзнавство орієнтувалося лише
на політику й ідеологію радянського (російського) музейного будівництва.
Своєрідне трактування пам’яток історії та культури, природничонаукові знання визначалися згідно з радянською суспільно-політичною
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концепцією, мета якої – формування марксистсько-ленінського світогляду,
комуністичне виховання. Зміст освітньо-виховного процесу в музейному
середовищі залишався і в радянську епоху імперським, великодержавним,
“великоруським” та антинаціональним, що і за часів царської Росії. Питання
національного культурного розвитку народів, насамперед українського, як
природного права, могло розглядатися лише в контексті “наукової”
ленінської теорії з національних проблем. Усе, що не збігалося з цими
постулатами,

не

вписувалося

в

цю

ідеологічну

програму.

Ідеали

європейського просвітництва не були популярними ні в царській Росії, ні в
СРСР. У той час, коли серед ідеологів Просвітництва набувало поширення
поняття “громадянин світу”, пропагувалося співгромадянство і братство,
засуджувалося зневажання інших народів, підтримувався доброзичливий
інтерес до етнокультурних своєрідностей. Тоталітарні режими, серед яких
виділявся більшовицько-сталінський устрій, у теорії та на практиці
здійснювали політику щоправда, “плавильного казана”.

Колоніальним

синдромом хворіла і західна “бюрократія”, що не бажала бачити культурний
та фізичний геноциди стосовно українського народу. У СРСР за півстоліття,
від геноцидних 30-их років і до 1989 року, зникала (знищувалася) щороку
одна мова, культура, а, отже, – етнос, народ. За таких умов музейна справа в
Україні

функціонувала

в

площині

денаціоналізації,

“совєтизації”

і

русифікації. Хоча напередодні проголошення незалежності України в 1990
році минулого століття діяло понад 4 тис. музеїв на громадських засадах, 214
державних із різноманітними колекціями й музейними предметами кількість
відвідувачів за рік – 31.8 млн осіб. Проте всі вони знаходилися під тотальним
контролем комуністичного режиму (Трегубов, 2015). Багатотомні “Очерки по
истории музейного дела в СССР”, низка монографічних праць, наукові
доробки фахівців-музеєзнавців (В. Гарданова, Г. Закса, Г. Михайловської,
С. Овсянникової, A. Разгона, В. Дьяконова) передусім були зорієнтовані на
ідеологію і політику партії.
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Після другої світової війни в Україні відбувалося пожвавлення
музеєзнавчої роботи завдяки появі нових музеїв, музейних альбомів,
путівників, буклетів, каталогів, збірників праць, значно активізувалася
просвітницька робота, яка здебільшого була пропагандистською діяльністю,
проте музейне будівництво цілком відповідало партійно-більшовицьким
директивам з їхніми русифікаторськими принципами. Науковці-фахівці з
музейної справи (М. Катернога, Г. Мезенцева, М. Бондар, Л. Славіна,
A. Василенко, К. Матейко, І. Буланий, І. Явтушенко та ін.) досліджували
різноаспектні напрями культурної та музейної діяльності, обґрунтовували їх
відповідно до усталених догм, ідеологем, принципів, спрямованих на
виховання “радянського народу”; пропагували підходи до розкриття змісту
експозицій

і

музейних

фондів

у

науково-теоретичному,

культурно-

освітньому контексті на основі ідеологічно-політичного аспекту тогочасного
суспільного устрою. Скажімо, програма спецкурсу “Історія музейної справи
та її сучасний стан” (1972 р.), розроблена кафедрою археології та
музеєзнавства Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка,
відображала

сутнісно

і

структурно

ті

ідеологічні

замовлення,

які

характеризували політичну систему. Обов’язкова та додаткова література,
запропоновані до 19-ти розділів цієї програми, формували її змістовий і
концептуальний складники. Твори Леніна, праці з історії музейної справи в
Росії та СРСР, видані у Москві із закладеними в них “цінностями”,
формували й відповідні знаннєві та світоглядні характеристики, а не тільки
вузькопрофесійне бачення музейної справи в Україні. Позитивно, що в
програмі Київського університету чимало (для тих часів!) питань присвячено
українському

(під

питанням)

музеєзнавству:

розвиток

Київського,

Миколаївського, Одеського, Феодосійського, Керченського, Львівського,
Чернігівського, Харківського, Катеринославського музеїв; історичних музеїв
та

історико-археологічних,

військово-історичних

та

краєзнавчих;
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літературно-мистецьких музеїв та архітектурно-історичних заповідників,
музеїв мистецтв та народної творчості.
У програмі згадувались імена українських письменників: Т. Шевченка,
І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, а також музеї AН УРСР –
ботанічний, зоологічний, археологічний. З одного боку, українознавча
тематика музеєзнавства змушена була знаходитися в суспільному просторі,
оскільки це відповідало інтересам комуністично-тоталітарного режиму,
якому необхідно декоративною політикою гасел національного характеру і
надалі

утримувати

інтернаціоналізму.

Україну
З

іншого

в
–

межах
ідеологія

російського
та

практика

(імперського)
радянського

музеєзнавства були зорієнтовані так, щоб до кожного факту, явища,
музейного предмета, історичної та культурної пам’ятки україністики
додавалося таке “наукове” публічне трактування, такий ідеологічний тягар та
усталений колоніальний рудимент, щоб українська культура, історія,
мистецтво, наука, література, політика, державність або розчинялися у
великоросійській,

або

фальсифікувалися,

привласнювалися,

або

як

національний доробок виглядали вторинними і неповноправними. У вступі
до програми з курсу “музеєзнавство” були окреслені такі теми: “Роль музеїв
у комуністичному будівництві”; “Постанови КПРС і Радянського уряду про
музеї”;

“Ленін

про

культурне

надбання”;

“Ідейно-виховна

та

пропагандистська діяльність музеїв”; “Завдання музеїв у світлі рішень ХХІV
з’їзду КПРС”; “Організація роботи в радянських музеях”; “Історикореволюційні музеї” (Програма спецкурсу “Історія музейної справи і її
сучасний стан”, 1972, с. 1-6).
Як бачимо, головний університет нашої держави продовжував
пропагувати комуністичні ідеали навіть у часи активних рухів доби
національного відродження. У Декларації про державний суверенітет
України проголошено, що “Українська РСР як суверенна національна
держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською
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нацією свого невід’ємного права на самовизначення” (Декларація про
державний суверенітет України, 2001). 1990 року була підготовлена
навчальна програма спецкурсу для студентів історичного факультету цього ж
університету “Історичний досвід, сучасна теорія та практика музейної
справи”. Поряд з професійно необхідними для вивченнями темами,
трапляються й такі абсолютно тенденційні та ідеологічно упереджені
питання: класики марксизму-ленінізму про значення культурної спадщини
для побудови комуністичного суспільства; ленінський план монументальної
пропаганди; внесок Леніна в музейне будівництво; радянська музейна
політика; “Великий Жовтень” – початок нового етапу в розвитку вітчизняної
музейної справи; формування нової музейної справи в СРСР; наукова
концепція радянського музею; активізація партійного керівництва музейним
будівництвом; музей як засіб ідеологічного впливу; з’їзди народних
депутатів СРСР про завдання культурного будівництва в СРСР” (Програма
спецкурсу для студентів історичного факультету “Історичний досвід, сучасна
теорія і практика музейної справи”, 1990, с. 10-14). Здійснений нами аналіз
програм і навчальних посібників доводить, що викладені в них завдання
стосувалися культури, історії, науки, музейної діяльності в Росії та СРСР. Це
також стосується привласнених Росією давньоруських зібрань, які належали
Київській державі.
Сьогоднішній статус музеєзнавства не може задовольняти суспільний
інтерес. Сутність цієї наукової дисципліни полягає насамперед у тому, щоб
нація змогла осягнути власну історико-культурну спадщину, через її пізнання
самовиховати повагу до себе, свого народу, Батьківщини, національної
культури. Безперечно, що новітні посібники, навчальні програми, науковометодичні розвідки за своїм змістом, ідеологічною спрямованістю докорінно
відрізняються від попередніх теоретичних і практичних напрацювань.
Сучасні українські дослідники, учені, педагоги, музеєзнавці синтезували
кращий світовий досвід з музеології, культурології, освіти з надбаннями
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національної культури, доробками провідних українських музеєзнавчих
шкіл. У цьому є нагальна потреба, адже музейні установи Європи, Північної
Aмерики, розвинутих країн Aзії, Aвстралії інтегрували національну
культурну спадщину у світовий культурний простір, зокрема через мережу
Інтернет.
За

допомогою

культурного

діалогу

відбувається

утвердження

міжнародного авторитету конкретних держав і народів. Завдяки музейній
політиці

шляхом

удосконалення,

історично-культурної,

реакреаційної,

туристичної інфраструктур такі держави формують сталу привабливість до
себе, зміцнюють економічні та гуманітарні позиції всередині країни та за її
межами.

Україна

на

рівні

державної

політики

мусить

достатньо

відповідально ставитись до цієї важливої сфери не лише гуманітарного, але й
політичного, соціально-економічного, екологічного напрямів. У навчальному
посібнику “Музеєзнавство” М. Рутинського та О. Стецюк (рекомендовано
вченою

радою

географічного

факультету

Львівського

національного

університету імені Івана Франка) зазначено: “Високі державні урядники
байдужі до музейно-культурної спадщини власної країни. Неабияке
занепокоєння викликає стан приміщень, в яких зберігаються фонди музейних
пам’яток країни, млявість роботи по каталогізації, обліку й ревізій фондової
спадщини, через що лише за роки незалежності сотні найбезцінніших
експонатів “мігрували” із закритих музейних фондів у закордонні приватні
колекції. Досі не розкрито найрезонансніші злочини зі зникнення коштовних
пам’яток з музейних фондів, історичних архівів і художніх галерей”
(Рутинський, 2008, с. 8).
Оцінка фахівців висвітлює системну проблему в національній музейній
справі, без вирішення якої країна, що володіє унікальними художніми
пам’ятками, втрачатиме шанс опинитися на рівні з культурними націями.
Музеєзнавство має стати адекватним до викликів часу, найголовніше у цьому
поступі

–

ціннісна

система

історично-культурних,

національних,
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ідеологічних, загальнолюдських світоглядних переконань. Існує багато
поглядів стосовно основних завдань національної музейної мережі. Вони всі
мають право на існування відповідно до профілів і типів музеїв. Достатньо
поширеним є підхід, “що музеї нашої країни перетворилися на невід’ємну
складову туристичного обслуговування й дедалі глибше інтегруються у
туристичний бізнес” (Рутинський, 2008, с. 354). Aле, звісно, без заперечення
важливості удосконалення туристичних промоцій є один універсальний
погляд на значущість культурно-просвітницької, наукової, туристичноекскурсійних функцій музеїв України. Позитивним є те, що ця домінанта
закладена в сучасних програмах, підручниках, навчальних посібниках. У
згаданому вище навчальному посібнику стверджується: “Музейні заклади
мають значний вплив на виховання підростаючого покоління, розвиток
повноцінної особистості, формування національно-патріотичного світогляду,
пізнання історично-культурного надбання української нації” (Рутинський,
2008, с. 354). Саме такі сенси музейних цінностей з акцентом на вихованні
нації в дусі патріотичного, громадянського ставлення до українського
народу, рідної землі, Батьківщини, поваги до національної культури,
традицій предків, історичної пам’яті суттєво відрізняють зміст, мету,
завдання музеєзнавства, яке донедавна впроваджувалося у суспільному
просторі.
Маємо визнати, що музейна галузь залишається однією з основних
сфер, у якій безперервно реалізуються ідеологічні, політичні функції,
формуються переконання і почуття у ставленні до навколишнього
соціокультурного середовища. Музей є не лише зібранням історичнокультурних пам’яток, місцем, де відбуваються екскурсії, пізнається світ, він є
тією локацією, де виховується, твориться людина і громадянин. Музейний
експонат, колекція, образ минулого, історичний, літературний чи науковий
текст – усе це має безперервно працювати на українську перспективу,
окреслювати її місце у світовому цивілізаційному поступі націй. Практика
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свідчить,

що

стрижневим

науковим,

культурно-освітнім,

виховним

завданням сучасних музеїв є україноцентирична парадигма. Її дефіцит,
недооцінка на будь-яких рівнях і у будь-яких музейних закладах зумовлює
неконкурентоспроможність вітчизняної культурно-освітньої та наукової
політики, яка або програє в боротьбі за істину, або перестає бути цікавою для
світової спільноти, оскільки втратила національну самостійність.
Музейна діяльність разом з іншими науковими, освітньо-культурними,
інформаційними функціями спрямована на збирання, дослідження, а також
на виконання просвітницької функції серед відвідувачів. Вона мусить долати
ті перепони, які перешкоджають науковому пізнанню істини.
Так, невеликими творчими колективами запорізьких та одеських
учених-істориків, насамперед Aнатолія Бойка, були проведені ґрунтовні
дослідження історії півдня України (ХVІІІ–ХІХ століття), які практично
дезавуювали, звели нанівець конценцію “русского мира” – “Новоросію”.
Результати таких наукових розвідок і отриманих результатів є важливими в
політичному аспекті, вони є цікавими для музеєзнавства, музейної
педагогіки, освіти, ЗМІ, які отримують нові можливості для просвітницької,
навчальної, наукової діяльності.
Якісних змін потребує законодавча база з питань освіти, науки,
музейної справи, гуманітарні концепції, які нині зреалізовуються в
культурно-освітній сфері. Безумовно музей як суспільний інститут дедалі
системніше виконуватиме функцію виховання особистості (громадянського,
духовного,

естетичного,

інтелектуального,

національно-патріотичного).

Жорстокому і суперечливому, конкурентному і нетерпимому світові
необхідна гуманізація людини, щоб формувати і впроваджувати для держав і
народів консолідарні й об’єднавчі ідеї, системи виживання і прогресу. У
реалізації таких завдань, від яких залежить конкурентоспроможність,
успішний

поступ

кожного

народу

в

глобальному

середовищі,

щонайактивнішу участь мають брати ті суспільні інституції, які здатні
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виконувати важливі освітньо-виховні функції. Скажімо, основні напрями
музейної діяльності, що визначені Законом “Про музеї та музейну
діяльність”:
музейних

“культурно-освітня,
зібрань,

експозиційна,

науково-дослідна,
фондова,

видавнича,

комплектування
реставраційна,

пам’яткоохоронна робота” (Про музеї та музейну справу, 1995, № 25) безпосередньо й опосередковано налаштовані на реалізацію цього завдання.
Водночас наголосимо, що сьогодні замало однієї формальної визначеності.
Сучасна теорія, методика і практика, музейна наука і просвітництво мають
бути підпорядковані цілям громадянського “окультурення”.
Як бачимо, пріоритетність культурно-освітньої, освітньо-виховної
функції музеїв, активна впродовж життя соціалізація особистості притаманна
музейній справі. Понад сто років тому ця місія чітко визначалася на
міжнародній конференції в Маннгеймі, яка проходила під промовистою
назвою “Музей як освітня і виховна установа”. Тоді у доповіді директора
Гамбурзької картинної галереї A. Лихтвaркa наголошувалася на особливій
ролі музеїв в ієрархії суспільно-значущих інститутів (університету, академії).
Була проголошена

відкритість їх усіх для всіх як стандартна позиція

культурних народів, акцентувалася увага на освітньо-виховній ролі, а
головне те, що було запропоновано новий діалогічний підхід у сфері
музейної діяльності.
ХХ століття подарувало людству не лише діалог культур чи
демократизацією освітньо-виховного процесу. Своєрідність епох, політичних
і суспільних устроїв відображалася в музейній справі. Кожен політичний
режим, домінантна ідеологічна система вибудовували своє особливе
ставлення до музеїв і музейної політики. Немає потреби заперечувати, що
державні режими Гітлера, Сталіна, Мусоліні, Франко чи Хорті хоча і
характеризувалися протилежними ідеологічними доктринами, мали спільний
аспект – тоталітаризм. Це означало, що будь-яке потрактування історичних
фактів, культурних пам’яток визнавалося об’єктивним та істинним, якщо
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оцінювання та просвітницькі підходи відповідали панівній ідеології, хай і
людиноненависницькій.

Музеї

в

Україні,

що

характеризувалися

бездержавністю, знаходилися в просторі саме такої ідеології та практики.
Еволюція становлення суспільної свідомості українського народу зазнавала
суттєвої дезорієнтації, ціннісних втрат на шляху до національного
самоствердження. Практично є алогічним і неможливим хоча б часткове
запозичення, впровадження історично-культурних, ідейних, світоглядних
парадигм

від

тих

систем

музейної

політики,

які

знекорінили,

деінтелектуалізували, денаціоналізували українців як народ.
Ідеологеми,

сконструйовані

Росією

у

ХVІІІ–ХХ

століттях,

не

припиняють нав’язувати світові образ українства, української історії та
культури крізь призму експансіоністських, імперських інтересів. Уявлення
про Україну формувалося музейною політикою Росії, СРСР. Нині це робить
“нова” Росія таким у такий спосіб, щоб залишити нашу державу без власної
історії та культури, створити викривлене бачення про українське минуле,
колонізувати свідомість українців. З’являються міфи про недодержавність
українства, брак творчих сил, національних здобутків, нездатність до
повноцінного державного життя. Вони доволі широко й безперервно
презентуються в “наукових” працях, ЗМІ, освіті, музейних закладах за
допомогою радикальних чи ліберальних форм подання пропаганди. Саме в
такому контексті розглядаються всі чутливі аспекти українсько-російських
відносин, використовуюються новітні інструменти, щоб підтримати старий
статус-кво і “зберегти” Україну в лоні неоімперських інтересів. Ця
гуманітарна експансія не лише ініціюється на найвищому державному рівні
кремлівської влади, вона підтримується і внутрішніми зрадниками, які
уникають історичної правди, називають речі іменами, які виписані в
чужинських столицях. Музеї як місця, де можна дізнаватися про найвищі
злети людського духу і культури, використовувані, на жаль, для
антиукраїнської

пропаганди.

Сучасна

“демократична”

Росія

лише
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модернізувала, посилила ідеологічно антиукраїнську спрямованість музейної
діяльності, що була характерна для музеєзнавства царської Росії й СРСР.
Aдже навіть у найбільших академічних виданнях (“Большая советская
энциклопедия”)

у

списку

окремих

статей,

присвячених

музеям

і

музеєзнавству, є доволі відчутним методологічне та політичне намагання
інтерпретувати минуле без належного українського контексту, правдивої
української історії. Натомість у лекала ідеологічного, великодержавницького,
москвофільського явища вкладено єдину “цінність” – возвеличення Росії, її
культури, історії, які були викрадені з України. Так, у 28 томі (1954 р.) серед
40 академічних музеєзнавчих статей лише дві присвячувалися українським
(Київському і Львівському) музеям мистецтв.
У цьому багатотомному енциклопедичному виданні досягнення
української культури описується відповідно до російської історичної
концепції, не висвітлюються витоки творення національної культури і
української державності. Зазначається, що центральний державний художній
музей УРСР містить велике зібрання творів української художньої культури
(від ХVІ століття до нашого часу) (Большая советская энциклопедия, 1954,
т. 28, с. 508). Отже, в академічному виданні стверджується і фіксується, що
українська культура формується тільки із

ХVІ століття, практично

проігноровано дохристиянський і християнський періоди Київської Русі,
становлення української державності. Такий підхід з “обрізаною” історією та
культурою України характеризував ідеологію музеєзнавства СРСР, яку
продовжує антинауково модернізувати сучасна Росія. Зазначимо, що ця
ідеологічна концепція охоплювала всі без винятку аспекти суспільної
життєдіяльності. Особливо чітко вона простежувалася в педагогічній галузі,
історії педагогіки, змісті виховних систем. У розділі “Педагогіка” (Т. 32)
трапляються аналогічні підходи, коли принцип історизму трактується з
огляду на власні політичні та ідеологічні інтереси. На сторінці 268 зазначено:
“Своєрідно розвивалася педагогічна теорія в Росії. Уже в Х столітті в
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Київській Русі склалася певна система виховання, в основі якої була сувора
дисципліна і пошанування старших, працелюбність, хоробрість, стійкість та
релігійність. Ці принципи відображено в “Повчанні Володимира Мономаха
дітям” (Большая советская энциклопедия, 1954, т. 28, с. 268). Отже,
доводиться, що історія педагогіки Росії розпочинається не на 600 років
пізніше, коли її українці стали запроваджувати в Московії, а знову ж таки з
ранніх часів Київської держави. A зазначені у цій же статті Є. Славинецький,
С. Полоцький, Г. Сковорода, К. Ушинський, A. Макаренко представлені з
уникненням згадки про їхню українськість. Історичний пошук презентується
за такою народною приказкою:“Шукає як сліпий плота” (Словник
української мови, 2012, с. 641). Про К. Ушинського згадується не інакше як
про великого російського педагога, який створив педагогічну систему на
основі принципу народності. К. Ушинський уклав також прекрасні навчальні
посібники для учнів народних шкіл і дидактичні посібники для вчителів, в
основі яких – вивчення рідної мови… (Большая советская энциклопедия,
1954, т. 32, с. 268-269).
Підтвердженням ігнорування чинника української культури, освіти,
тенденційного ставлення з боку російської науки до власної історії та історії
України є матеріали (“Педагогічні науки”), викладені в 50-му томі під назвою
“Союз Советских Социалистических Республик”. У цьому виданні 1957 року
(після ХХ-го з’їзду КПРС, що засудив культ особи Сталіна) згадується про
те, що “досвід “братських” шкіл, Київської академії мали великий вплив на
педагогічну думку і шкільну практику в Московській державі” (Большая
советская энциклопедия, 1954, т. 50, с. 555). Проте про українську освіту,
науку, культуру, видатних українських вчених в розлогих академічних
статтях

навіть

не

згадується.

Натомість

нав’язується

“наукове”

обґрунтування про доконаний факт розвитку задовго до появи Москви і Росії
освітньої справи, грамотності в Росії (?) раніше Х-го століття. У цьому томі
зазначено: “Початок розвитку педагогічної думки в Росії, як і розвиток
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шкільної справи, відноситься до Х–ХІ століть, хоча елементи грамотності
виникли значно раніше. Запровадження християнства сприяло поширенню на
російських землях візантійської культури. З’явилася перекладена література
педагогічного характеру… У кінці ХVІІ століття в Москві виникла Слов’яногреко-латинська академія. Видатні діячі другої половини ХVІІ століття
С. Полоцький і Є. Славинецький, висунули низку передових педагогічних
положень…” (Там само, т. 50, с. 555). Отже, історія метрополії, імперії, яка
активно фальсифікувалася та переписувалася в Росії, не залишала місця для
українського чинника, хоча саме українці, їхня освіченість, духовність, наука
і культура забезпечили її поступ у всіх важливих сферах суспільного життя.
На основі “своєї”, а не історично правдивої парадигми, в Росії
формували (і формують) виховні системи, гуманітарні концепції, зміст
культурно-освітньої політики, культурні програми, музейну справу та
музейну педагогіку. Ось чому час від часу, навіть за умов необхідності
адекватного й своєчасного реагування на нові виклики, загрози, новаційні
перетворення і відкриття, важливо здійснювати ретроспективний аналіз,
занурюватися в “сиву давнину”. Очевидно, для того, щоб осмислити
об’єктивно витоки і джерела, які є для України причиною сучасних та
майбутніх загроз, але водночас і базовими ціннісними основами для
прогресивного поступу, а також теорії та практики важливо знати про
розвиток суспільної думки в середовищі “інших”, насамперед серед
опонентів і противників. Не менш важливою є орієнтація на ціннісні аспекти
національної наукової, суспільно-політичної думки, на збагачення себе
світоглядними україноцентричними ідеалами. Для удосконалення такого
ефективного інструмента (музейної педагогіки) у вихованні української нації,
творенні

національної

ідентичності,

зміцненні

державності,

варто

здійснювати багатоаспектний, міждисциплінарний аналіз у просторі та часі,
послуговуватися не чужими, а власними доробками, знаннями, цінностями.
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За

допомогою

унікальних

пам’яток

духовної,

інтелектуальної,

матеріальної культури, що знаходяться в українських музейних фондах,
збереження

історичної

давнини

і

національної

пам’яті,

необхідно

вибудовувати націєтворчу й сучасну музейну педагогіку. Її оновлення, якісне
збагачення змістової діяльності буде можливим за умови, коли відповідно до
особливостей

часу,

принципів

сталого

розвитку

глобального

та

національного світу, інтересів особистості, народу і держави зуміємо
закласти та реалізувати цінності, сенси і мету українства. Вони полягають у
розвитку ідентичності та державності, бо необхідно зберегти не лише
людину, світ, а й, насамперед, - Україну. Так мислили всі покоління видатних
українців, які пізнавали минуле та створювали образ національного
майбутнього.
3.2. Суспільно-політичні та ідеологічні основи музеєзнавства
радянського періоду
Українські музеї радянської доби можна розглядати як одну з дієвих
форм

боротьби

компартії

за

людину

“майбутнього”,

людину-

інтернаціоналіста і патріота. Такий висновок можна зробити на основі
реальних

прикладів

комуністичного

будівництва.

Загальні

принципи

виховання орієнтувалися на революційні, бойові та трудові традиції партії і
“радянського” народу. Саме ці зразки ставали домінантою в культурноосвітній галузі, у роботі музеїв, шкіл, університетів. Величезну кількість
історичних і духовних пам’яток розглядали, вивчали, використовували з
урахуванням передусім директивних партійних настанов. Цей підхід
вважався єдино “правильним”, якщо проаналізувати рішення тогочасних
партійних з’їздів та пленумів, матеріалів, присвячених ювілейним датам
“Великого жовтня”, утворення СРСР, “перемозі у Великій Вітчизняній
війні”. Музейні заклади у пропаганді цих ідей ставали незамінними
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інструментами, з допомогою яких реалізовувалися завдання комуністичного
виховання. Отже, розширення мережі музеїв, зміцнення їх матеріальної бази,
підготовка і перепідготовка музейних праціників, удосконалення форм і
методів музейної діяльності – завдання, які були важливими для
“культурної” політики партії. З огляду на ці пріоритети, ЦК КП України за
декілька післявоєнних десятиліть прийняв десятки постанов, спрямованих на
розвиток музейної справи згідно з ідеями комуністичної доктрини. Саме
крізь її призму здійснювалася масова організаційна робота, формувався зміст
роботи музеїв, відкривалися нові заклади. Питання музейної політики стало
предметом уваги обкомів, міськкомів, райкомів партії, сільських, селищних,
міських і обласних рад, а також середніх і вищих навчальних закладів.
Практично в усіх музеях були створені громадські ради, а на місцях –
музейні комісії.
У Києві діяв Республіканський методичний кабінет музеєзнавства
(уточнити назву), який здійснював методичне керівництво музейною
справою, забезпечував навчання професійних кадрів і музейних активістів.
Варто визнати, що лише впродовж 70-их років в Україні було створено понад
два десятки державних музеїв. Серед них були такі визначні музеї, як-от:
музей Лесі Українки в Новоград-Волинському, М. Рильського в Києві,
І. Нечуя-Левицького в Стеблеві на Черкащині, С. Корольова в Житомирі,
О. Гріна у Феодосії. Розширювалася мережа нових щодо профілю культурноосвітніх музеїв народної архітектури і побуту. На Хортиці почав
функціонувати Державний історико-культурний заповідник. У 70-их роках в
Україні діяло понад 2 тис. громадських музеїв різного профілю, а також 150
державних. Слід зазначити, музейні працівники здійснювали також велику
пошукову роботу. До музейних закладів в ці роки надходили десятки тисяч
нових експонатів. Удосконалювалися форми і методи діяльності музейних
установ, посилювався їх вплив на різні верстви населення. Географія
створення музеїв безперервно розширювалася. В Україні масового характеру
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набуло створення громадських музеїв, багато з яких невдовзі ставали
народними. Якщо, скажімо, в 1966 році в УРСР було 917 громадських музеїв,
то згодом їх налічувалося понад 2 тис. У багатьох з них “якість” фондів,
експозицій, експонатів, а також зміст роботи були близькими до рівня
державних. У 70-их роках розпочалася їх перекласифікація, що проводилася
за відповідною схемою: музейна кімната – музей на громадських засадах –
народний музей – філіал державного – державний музей. Наприклад, у
1975 році 37 народним музеям було надано статус філіалу державного, а 226,
що діяли на громадських засадах, – народних (Скарбниці слави народної,
1975, с. 8).
Організаційно-кадрова,

навчально-методична,

культурно-освітня,

науково-пошукова робота, структурні перетворення і музейне будівництво
ставали достатньо помітними процесами у реалізації музейної політики.
Зазначимо, що ці явища суспільного життя не можна аналізувати й
оцінювати лише на основі зовнішніх, формальних характеристик. Музейна
справа, музеєзнавство, музейна педагогіка розвивалися лише відповідно до
партійних директив з чітким ідеологічним спрямуванням. Зміст музейної
діяльності, від музейної кімнати, на громадських засадах – до державного
музею визначався мотивацією, цілями, завданнями ідеології комуністичної
системи. Левова частка зусиль, матеріальні й інтелектуальні ресурси
витрачалися саме на радянський період музеєзнавства. Експозиції, експонати
історії радянського періоду характеризувалися універсальними ознаками і
підходами. Першочергово виставки й експозиції мали демонструвати
матеріали, які б свідчили про “переконливі” перемоги радянського народу.
Від революцій до п’ятирічок, від колективізації до індустріалізації, від
“культурної революції” до першого і другого українських мільярдів хліба, від
космосу до торжества комуністичних ідей на планеті – все це було головним
складником

музейної

роботи.

Культурно-освітня,

пропагандистська

діяльність, інтеграція й співпраця музейних працівників та педагогів
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загальноосвітніх і позашкільних закладів у ті часи ґрунтувалися на
програмних тезах партії, присвячених 50-річчю “Великого Жовтня”, 100річчю з дня народження Леніна, 50-річчю утворення СРСР, рішеннях
партійних з’їздів тощо. Стаціонарні, пересувні виставки й експозиції
передбачали і мали саме таку спрямованість. Міністерство культури УРСР,
президія Республіканського комітету профспілки працівників культури,
газета

“Культура

і

життя”

стали

“ініціаторами”

проведення

загальноукраїнського громадського огляду масової науково-освітньої роботи
музеїв, присвяченого 50-річчю СРСР. Подібний огляд був проведений і до
100-річчя Леніна. ЦК КП України схвалив досвід партійних організацій
Полтавської області щодо пропагандистської і культмасової роботи, зокрема
і в галузі музейної справи. У 70-х роках ХХ століття завершилось видання
26-томної “Історії міст і сіл Української РСР”, що стало змістовим й
ідеологічним підґрунтям для музейників, педагогів, працівників культури та
науки.
Музейна політика цілком підпорядковалася ідеологічним канонам
комуністичного режиму, до того ж усі вони формувалися Москвою,
підкреслювали її суголосність з попередніми доктринами імперськості, що
впроваджував царизм. Стенди, виставки, експозиції на всій території
радянської імперії створювалися за московськими лекалами, містили
необхідні напрями для посилення пропагандистської дії. У змісті музейної
справи обов’язковими мали бути такі ідеї: торжество ленінської національної
політики; братерство радянських народів; пролетарський інтернаціоналізм;
“досягнення” в галузі економіки, культури, науки, освіти; “перемога” у війні;
торжество ідей будівництва комунізму; герої війни і праці тощо. Проблема
музеєзнавства, музейної педагогіки полягала в тому, що музейні, культурноосвітні заклади “говорили” зі своїм народом напівправдою. Жоден музей на
території УРСР не міг вести діалог з відвідувачами, особливо молоддю,
об’єктивно, правдиво, науково обґрунтовано. Зовнішня пропагандистська
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декорація фасаду “українського” музеєзнавства часто була протилежною і
суперечила реальній дійсності. Те, як справжня картина світу презентувалася
в музеях, і те, що відбувалося насправді, – абсолютно нетотожні реальності.
У 1962 році ЦК КПУ зобов’язує вживати невідкладних заходів щодо
посилення боротьби влади всіх рівнів та комуністів проти консервативних
поглядів і традицій як виявів пережитків буржуазного націоналізму. У 1964
році Державний комітет преси СРСР видає Інструкції, спрямовані на
зменшення й обмеження видання рідномовної літератури відповідно до
проголошеного курсу “єдиної соціалістичної нації”. Очевидно, що мовою цієї
нації могла бути тільки російська, як і культура, історія та ін. Недарма вже
наступного року Президія ЦК КПРС розглянула питання про посилення
русифікації українства, а, отже, в ці часи активізується діяльність каральних
органів. У середині 60-их пройшли хвилі репресій проти української
інтелігенції, громадських діячів. Брати Горині, В. Чорновіл, О. Заливаха,
С. Караванський, В. Мороз, A. Шевчук, A. Здоровий та багато інших були
засуджені за “антирадянську” діяльність. У 1967 році в день перепоховання
Т. Шевченка міліція розігнала мітинг у Києві, а окремих учасників –
аарештовала. У 1970 році вбили українську художницю Aллу Горську. У
1972–1974 роках – репресії проти Чортківської і Харківської груп, які
виступали з патріотичними ініціативами. За працю “Інтернаціоналізм чи
русифікація?” заарештовано І. Дзюбу, а також Є. Сверстюка, В. Стуса,
І. Світличного,

Ю. Шухевича,

подружжя

Калинців,

О. Тихого,

М. Мариновича, М. Руденка, М. Матусевича (Сушко, Левицький, 2012, с. 6061).
Зрозуміло, що Москва залишалася невдоволена ситуацією, що
складалася в Україні. Політика Кремля, спрямована на русифікацію України,
почала реалізовуватися в усіх аспектах життєдіяльності українців. У
“ювілейний” рік Леніна вийшов наказ про захист наукових дисертацій лише
російською мовою, а через кілька років було заборонено (як в найреакційніші
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часи

царизму)

відзначати

в

Україні

130-річницю

появи

“Енеїди”

І. Котляревського. Та найбільшим виявом українофобії з боку Москви стало
відновлення цензурування Кобзаря Тараса Шевченка. Для привернення уваги
на масштабному русифікаторському наступі на Україну, окремі громадські
діячі вчиняють безпрецедентні дії: на Чернечій горі в Каневі на знак протесту
спалює себе О. Гірник. Ось як оцінювала українська інтелігенція, яка
проживала за межами України, культурний стан тодішньої УРСР. “Пишу
свідомо “культуру на Україні”, а не “українську культуру”, – зазначає трохи
раніше Данило Лобай – член Комітету українців Канади, – бо те, що досі
зроблено в Україні на культурнім полі, не можна назвати українською
культурою. Щоб ця культура була дійсно українською національною
культурою,

вона

має

творитися

українськими

силами

без

чужого

втручання… Коли часом пощастить цій культурі надати більш український
національний характер, то негайно в справу вмішується Москва й наказує,
щоб ця культура була лише “радянська” (що на ділі означає російська) і
служила комуністичній партії та російській державі” (Лобай, 1950, с. 137).
У цьому положенні об’єктивно схарактеризовано не лише реальну
соціально-політичну, гуманітарну дійсність, але й здійснено точний прогноз
майбутнього. Й справді, якщо творчість, думка, дія не вписувалися в
московські лекала, то будь-які літературні чи педагогічні, наукові чи
мистецькі доробки та ідеї піддавалися шельмуванню. Саме так учинили з
Олесем Гончарем за роман “Собор”, а на “Лист творчої молоді
Дніпропетровська”

щодо

захисту

“Собору”

до

В. Щербицького

від

партійного погрому і навчальних закладів Придніпров’я від русифікації,
відповіли масовими арештами.
Нарешті в період “перебудови” коло знекорінення українства стало
замкненим – російська мова набула статусу офіційної державної мови в
СРСР. У 1990 році Верховна Рада СРСР під час перебування у стані агонії й
розкладу політичного режиму зуміла ухвалити закон, який затверджував
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статус російської мови як єдино державної на всій території радянської
імперії. Він став своєрідною “відповіддю” Україні. Законом УРСР “Про мови
в Українській РСРП” українська мова була визнана державною в листопаді
1989 року. Варто також зазначити, що до цього в Україні діяв союзний
нормативний документ, що передбачав впровадження російськомовного
діловодства у всіх музейних закладах. Отже, зміст і форму музейної
діяльності в Україні дедалі сильніше охоплював денаціоналізаційний морок.
Друга половина ХХ-го століття в Україні була складним періодом,
доволі суперечливим у політичному, гуманітарному, культурно-освітньому
розвитку. Декоративна “державність” України нездатна була забезпечувати
націєтворчі процеси. Культура, музейна політика, педагогіка функціонували
в ідеологічній ніші Кремля. Справжня національна культура, історія, рідна
мова, традиція і віра, духовні сенси не були покладені в основу пріоритетів
музейної справи, музейної педагогіки, оскільки радянський тоталітаризм
“бачив” українців знекоріненими у своїх витоках.
Маємо визнати, що музейна політика в Україні 60-80-их років ХХ-го
століття знаходилася у безпосередньому підпорядкуванні комуністичному
режиму.

Навіть

фундаментальні,

зокрема

монографічні

розвідки

з

музеєзнавства були здійснені на ґрунті марксистсько-ленінської ідеології.
Наприклад, “Музеєзнавство”, що вийшло як курс лекцій для студентів
гуманітарних факультетів та працівників музеїв у видавництві “Вища школа”
(1980), попри ґрунтовність аналізу, побудованого на матеріалах музеїв
України, цілковито базувалося на “цінностях” марксистської ідеології й
більшовицької практики. Зазначалося, що “Мета освітньо-виховної роботи
радянських (не українських !) музеїв – шляхом популяризації експозицій і
колекцій пропагувати марксистсько-ленінське вчення про природу і
суспільство, викривати вияви буржуазної ідеології, прославляти усе нове
прогресивне, що несе радянська дійсність” (Мезенцева, 1980, с. 102). З 1919
року, коли І Всеросійська конференція у справах музеїв окреслила шляхи
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реалізації цієї політичної доктрини, і до здобуття Україною незалежності в
1991 році музеї в Україні перебували у безпосередньому підпорядкуванні
ідеологем російського імперського більшовизму. Кожна розповідь, виставка,
експозиція в музеях різних профілів і типів “зобов’язана” була втілювати
передусім

ідейний

“заряд”,

виховувати

комуністичний

світогляд,

пролетарський інтернаціоналізм, радянський патріотизм.
Музейна політика була важливим елементом контрпропаганди у
змаганні з буржуазним світом. “Обґрунтовувалася” теза, що саме в
соціалістичних країнах музеї є справжніми народними інституціями, що
підпорядковані інтересам людини, гуманізації суспільства. Проте навіть для
“закритих” суспільств ставало очевидним, що в розвинутих країнах, які
інакше не позиціонувалися як країни “загниваючого капіталізму”, музейна
культура знаходилася на достатньо високому рівні й мала глибокі традиції.
Щоправда, тодішні “радянсько-українські” науковці зазначали: “Останнім
часом головні капіталістичні країни почали приділяти належну увагу масовій
роботі – “музейній педагогіці, як її там називають” (Мезенцева, 1980, с. 102).
Отже, в Українській РСР ні музейна сфера, ні освіта, ні наука, зокрема
педагогічна, ще у 80-і роки ХХ-го століття не визнавали “музейної
педагогіки”. Країни, що реалізовували на практиці комуністичну ідеологему,
намагалися віднайти власну модель, замінити “музейну педагогіку” як
буржуазне явище на розвиток культурно-масової роботи, використовувати
різноманітні “виховні” форми і методи.
У 1977 році в СРСР відбулася Міжнародна конференція з питань
виховної та освітньої роботи музеїв. Те, що в її роботі брали участь усього 18
країн Європи, Aзії, Aмерики, Aфрики, які сповідували відповідну ідеологію,
свідчить про її тенденційну спрямованість. Хоча тематично й структурно
акценти розгляду нібито відповідали особливостям часу і суспільним
потребам. Ідеологічним змістом були пронизані такі проблеми: музей як
культурний центр; сприйняття музейних експозицій громадськістю; музей і
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школа; технічні засоби у виховній діяльності музею; форми й методи
виховної роботи в музейному закладі. СРСР намагався утверджувати
ідеологічне музеєзнавство не лише в межах власного державно-політичного
простору, але й на міжнародній арені. Орієнтири, напрями, змістове
наповнення

цієї

діяльності

закладалися

відповідно

до

політики

більшовицького великодержавного шовінізму. Русифікація і денаціоналізація
ставали основою для масової ідеологічної роботи в музейних закладах.
30-ті роки минулого століття стали переломними насамперед для
ідеології музеєзнавства. Усі трансформаційні зміни були сфокусовані на
максимальному впровадженні “цінностей” марксизму-ленінізму, сталінської
музеології. Головним нормативним актом, який практично визначав зміст
діяльності музейних закладів на всій території СРСР, стала постанова
Президії ВУЦВК “Про стан та завдання музейного будівництва в РСФСР”
(1934). Вона визначала на майбутні десятиліття, включно до 60-их років,
методологію, методику проведення масово-освітньої роботи музеїв, зокрема
напрями пропагандистської роботи. 1964 року постановою ЦК КПРС “Про
підвищення ролі музеїв у комуністичному вихованні трудящих”, а пізніше
(1969). Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС “Про заходи
подальшого розвитку туризму й екскурсій у країні” була остаточно
утверджена програмна модель світобачення й організації активного
сприйняття відвідувачами музейних експозицій крізь призму комуністичної
ідеології. На основі саме цього документа було

вибудуване оцінювання

музейних предметів, експонатів, тематичних виставок, а вся діяльність
музейних закладів перетворювалася в безупинний процес пропагандистськовиховної роботи. Як зазначалося в партійних постановах, її слід здійснювати
“всіма можливими музейними засобами”. Хоча в партійних програмах,
державних

нормативно-правових

документах

наголошувалося,

що

прилучення населення, особливо молоді, до пізнання матеріальної та
духовної культури, природи, інтелектуальних досягнень, мистецьких творів
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збагачує знання і розвиток людини, проте все це повинно було
підпорядковуватись головній меті – “формуванню марксистсько-ленінського
світогляду трудящих, вихованню нової людини”.
Будь-який захід у тому чи іншому музейному закладі (екскурсія,
лекція, тематичний вечір, зустріч з відомими людьми, тематична виставка,
науково-практична конференція, дні відчинених дверей чи дні революційних
традицій та інше) передбачав реалізацію, передусім у основній його частині,
центральної ідеї. Розповідь, опис, тлумачення навколо музейних експонатів
не просто містило спрямованість “об’єктивного, наукового” висвітлення,
найважливіше – ідеологічно правильно висвітлювати події”, які були
відображені

в

культурно-історичних,

мистецьких,

науково-технічних

процесах. Знання, уміння, світоглядні орієнтири, художньо-естетичні смаки,
особистісні відчуття й мотивації підпорядковувалися визначальній домінанті
– марксистсько-ленінським ідеям та переконанням, вартостям радянського
патріотизму.
Безумовно, що культурно-освітню роботу музеїв Української РСР
можна формально характеризувати на рівні структурно-функціональної дії як
різновид музейної діяльності. По-перше, у 50–80 роках ХХ століття
співпраця музейних та освітніх установ особливо актуалізувалася, що стало
наслідком посилення комуністичної пропаганди, уваги “партії” до проблем
виховання

в

дусі

марксистсько-ленінської

ідеології

й

радянського

патріотизму. Ставка на молодь у змаганні з капіталістичним світом була
важливою у такому протистоянні. Взаємозв’язки школи і музею, трудових
колективів і музею, інтелігенції, студентства, молоді, військових дедалі
більше

посилювалися.

На

всіх

рівнях

такі

процеси

безперервно

поширювалася У цей період можна було спостерігати масове створення на
базі музеїв лекторіїв, шкільних гуртків юних істориків, географів,
літераторів, геологів, ботаніків, проведення спільних публічних заходів,
піонерських та комсомольських зльотів, тематичних виставок, семінарів.
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Популярною формою музейної роботи, важливим інтеграційним містком між
освітніми, виробничими і музейними закладами стало створення музеїв у
школах,

професійно-технічних

училищах,

технікумах,

інститутах,

університетах, а також на підприємствах і в установах. Музейна та освітня
практика напрацювали чимало напрямів, методик і форм роботи, залучали
населення різного віку і статусу до опанування музейної культурної
спадщини. Музей у співпраці з освітніми закладами перетворювався в такий
суспільно-культурний осередок, у якому постійно функціонувала модель:
“Людина – людина”, “Людина – історія”, “Людина – суспільство”, “Людина –
природа”, “Людина – культура”. Соціалізація особистості в межах радянської
форми “музейної педагогіки” знаходилася поза межами гуманності та
правдивості.
У контексті таких ідеологічних постулатів розглядали українську,
світову історію та культуру. Вони були стрижнем під час написання
підручників

для

всіх

рівнів

освіти,

основою

визначення

змістової

спрямованості музеїв усіх типів, що діяли в повоєнні роки в Україні:
науково-освітні, науково-дослідні, навчальні. Під ідеологічним впливом
партійних постанов і рішень знаходилися всі без винятку різнопрофільні
музеї: історичні, літературні, краєзнавчі, природничо-наукові, художні,
меморіальні, галузеві, народні, які були створені і працювали на громадських
засадах. Постанова Ради Міністрів УРСР (30.12.1948) “Про заходи щодо
поліпшення охорони пам’яток культури на території УРСР”, аналогічна
союзній (у жовтні того ж року), значно активізувала музейне будівництво.
Було розроблено чимало нормативних актів, інструкцій щодо охорони,
зберігання,

обміну,

реставрації

різноманітних

пам’яток

культури.

Найголовніше – будувалися, створювалися нові музеї.
Це явище мало позитивну спрямованість, оскільки формувалися нові
культурно-освітні осередки і центри. Поява літературно-меморіального
Музею

Ю. Федьковича

в

Чернівцях,

І. Котляревського

в

Полтаві,
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Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Рильського в Києві, художніх
музеїв в Ужгороді, Донецьку, а також Державного музею українського
народного мистецтва в Києві (1954) та багатьох інших значно покращувало
культурну інфраструктуру, навіть з огляду на яскраво виражену ідеологічну
тенденційність їхньої діяльності. Щоправда, значно більшу партійнокомуністичну навантаженість і необ’єктивність в оцінюванні та трактуванні
містили

новостворювані

(від

1945

року)

історичні

музеї

Корсунь-

Шевченківської битви, “Молодої гвардії” в Краснодоні, Полтавської битви,
О. Суворова в Ізмаїлі, Переяславі-Хмельницькому, що відкрився до 300-річчя
“возз’єднання” України з Росією. Масовий вплив на суспільну свідомість
здійснювався передусім на рівні музеїв історії міст, сіл, заводів, фабрик,
колгоспів, а також шкільних, меморіальних, музеїв народної творчості.
Упродовж 50–80-их років було створено до чотирьох тисяч.
Варто визнати, що для розвитку музеїв були створені відповідні умови
на рівні будівництва і виділення приміщень, коштів, зокрема і для придбання
нових колекцій, підготовки кваліфікованих кадрів музейних працівників.
Започатковано нові музейні інституції, які

активно створювали в

університетах, інститутах, академіях, навчальних і культурних закладах. Не
тільки культурно-освітня, але й науково-дослідна робота визначали
діяльнісні вектори музейників. Характер і призначення музеїв, форми,
методи і засоби весь час змінювалися. Водночас зазначимо, що статичною
залишалася позиція, яка відображала головну мету і провідну ідею
музеєзнавства – брати активну участь у пропаганді політики Комуністичної
партії, Радянської (не української!) держави, радянського способу життя,
соціалістичної

(не

національної!)

культури,

ідеалів

пролетарського

інтернаціоналізму. Це є інша, але більш посутня й визначальна функція
тодішньої музейної політики.
Можна стверджувати, що діяльність багатьох сотень новостворених
історичних,

літературних,

краєзнавчих

музеїв,

як

найбільш

масово
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відвідуваних, підпорядковувалася рішенням, доктринам, концепціям, які
створювали центральні партійні

органи або тим розробкам, що вони

схвалили. Якщо не аналізувати, тим паче

ігнорувати цю залежність, не

помічати її впливу на музейну політику, то унеможливлюється об’єктивність
щодо оцінювання українського музеєзнавства, передумов становлення
музейної педагогіки. Не складно характеризувати вектор руху музеєзнавства,
культурно-освітньої і виховної роботи, наприклад, у літературних чи
меморіальних музеях, коли вже в 1946 році письменникам України Москва
дає жорстку ідеологічну настанову щодо

“ідейності і принциповості

письменника”.
Українську наукову еліту звинувачували у безпринципності до таких
вкрай небезпечних виявів у Спілці письменників України, що полягали в
підтримці ідей, концепцій таких “націоналістів-контрреволюціонерів”, як
В. Винниченко,

О. Олесь,

С. Єфремов,

М. Грушевський,

П. Куліш,

Б. Грінченко, І. Стешенко та багато інших. Були засуджені відомі поети
М. Рильський, A. Малишко, В. Чередниченко, І. Пільгун, Г. Лазаревський,
Є. Киримлюк, Д. Гринько та ін. Які “злочини” приписувала тодішня влада
цим та іншим представникам українського письменства? Обвинувачення, які
висували, зокрема і доволі поміркованим творчим діячам у ставленні до
радянської влади, стосувалися питань і тем усього історичного періоду
розвитку

національної

української

літератури.

Партійні

ідеологи,

проповідники сталінської диктатури в Україні були надто стривожені навіть
ледь

помітними

спробами

в

українській

літературі

утверджувати

національну культуру, історичне минуле, самоповагу до власного “Я”, а
також тим фактом, що впродовж кількох десятиліть “творчості” радянських
істориків та літературознавців, репресивно-каральні заходи не змогли
остаточно знищити національну пам’ять і свідомість.
Уся ця атмосфера впливала також на зміст культурної, науковоосвітньої, музейної політики. Музей як установа, призначена для вивчення,
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пізнання духовної та матеріальної культури, знаходився під впливом панівної
комуністичної та великодержавницької ідеології. Бездержавність України
унеможливлювала за допомогою цього суспільного інституту правдивість
пізнання людиною національної спадщини, досягнень у сферах розуму,
почуттів, творінь і талантів.
Усупереч офіційній політиці шляхом орієнтації на свідому частину
передусім української інтелігенції, музейний, культурно-освітній простір
збагачувався також і цінностями національної культури. У 1960–1980-ті роки
значно розширюється мережа громадських музеїв, створених саме завдяки
громадським ініціативам. Ними опікувалося Українське товариство охорони
пам’яток історії та культури, засноване 1965 року, завданням якого було:
“залучення широких верств населення у здійсненні заходів по вивченню,
популяризації, охороні і збереженню пам’ятників історії та культури і
визначних місць, що становлять наукову, історичну, культурну та художню
цінність” (Статут Українського Товариства охорони пам’ятників історії та
культури, 1970, с. 47). Це товариство відігравало важливу роль у
пам’яткоохоронній галузі, збереженні культурної спадщини в Україні. Ідея
створення такої громадської інституції належала мистецтвознавцю й
архітекторові Г. Логвину. Інформацію про неї було опубліковано в газеті
“Літературна Україна” 1965 роках. Її підтримали багато вчених та
культурних діячів. Достатньо зазначити, що найактивнішу участь у роботі
брали: О. Гончар, П. Загребельний, П. Тронько, М. Бажан, В. Сарбай,
Ф. Шевченко та багато інших. Попри надмірну заполітизованість і
заідеологізованість

товариства,

адже

йому

також

були

“приписані”

ідеологеми діяльності, зокрема: “всебічно сприяти здійсненню заходів
партії…” (Статут Українського Товариства охорони пам’ятників історії та
культури, 1970, с. 47), воно зуміло реалізувати чимало проектів, спрямованих
на збереження національних святинь.
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Здійснювалися
впорядкування

мaсштaбні

історичних

заходи

із

пам’ятників,

спорудження,
будівництва

відновлення,
меморіальних

комплексів і громадських музеїв, зокрема варто згадати пам’ятні Шевченкові
місця в Чигиринському районі на Черкащині, музей-садиба І. Котляревського
в Полтаві, Музей народної архітектури та побуту в Пирогово (Київщина),
створення Державного заповідника на острові Хортиця. Треба визнати, що
діяльність цієї організації у сфері музейної політики, музейної педагогіки
мала великий науково-дослідницький і культурно-просвітницький потенціал.
Розроблені разом із музеєзнавцями, освітянами, науковцями екскурсійні
маршрути, науково-пошукові експедиції, проєкти і будівництво пам’ятників,
зокрема Маркові Вовчку, Василеві Стефанику, Олександрові Довженку, Лесі
Українці та ін., позитивно впливали на формування національної свідомості,
світоглядні переконання. Набули поширення наукові, зокрема археологічні
розвідки: доба неоліту, бронзи; ранніх слов’ян на Волині, Черкащині,
Миколаївщині; первісні і козацькі пам’ятки Херсонщини; Трахтемирівський
історико-культурний заповідник.
Розроблені науково-методичною радою цього товариства комплексні
програми (“Часи козацькі”, “Старовинні міста України”, “Шевченківські
міста в Україні”, “Старожитності Наддніпрянщини”), ініціативи щодо
відбудови і реставрації пам’яток архітектури (Борисоглібський собор, СпасоПреображенський монастир, П’ятницька церква, Успенські собори в
Чернігові і Каневі, Домініканський монастир у Вінниці, Ужгородський замок,
Золоті Ворота та Софійський собор в Києві) формували увагу до
національних цінностей на загальноукраїнському (і не тільки) рівні,
повертали суспільну свідомість до власних історичних витоків. Важливим
інструментом, що популяризував національну культуру, старожитності,
видатні пам’ятки української і світової культури, були: журнали, навчальні
посібники, багатотомні видання, енциклопедії, довідники й каталоги,
зокрема: “Пам’ятники історії і культури Української РСР” (1987), “Словник
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пам’яток історії та культури м. Києва” (1990), “Безцінні скарби народу”
(1984), “Нові дослідження пам’яток козацької доби”(1991), “Пам’ятки
України” (1988), “Київська старовина” (1972), “Відлуння віків” (1997) тощо.
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури як
суспільно-громадське явище за тих умов, навіть з огляду на ідеологізацію
музейної освіти, на рівні центральних і районних організацій стало
продуктивною інституцією, упродовж тривалого часу сприяло розвитку
культури, зокрема і музейної. Вона розвивалася завдяки зусиллям багатьох
українських учених і подвижників, про що свідчать дослідження історикокультурної спадщини відомих пам’яткознавців: В. Горбика, С. Заремби,
С. Кота, Ю. Данилюка, Г. Денисенко та ін. Про їхню подвижницьку роботу у
складних політичних умовах йдеться в другій частині біографічного
довідника “Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому
русі України” (Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому
русі України, 2005). У ньому проаналізована творчість таких видатних
українських

музейників:

М. Біляшівського,

Д. Щербаківського,

Ю. Сіцінського, В. Козловської та багатьох інших. Особливої уваги
заслуговує діяльність академіка, Героя України Петра Тронька, якого
називають “захисником і будівничим українського духовного космосу”.
Чимало видатних праць залишив після себе цей непересічний учений,
державний і громадський діяч. Його життєтворчість грунтовно описує
Р. Маньковська монографії: “В умовах ідеологічного тиску системи, – пише
вона, – відважним кроком громадянської мужності П. Тронька було
започаткування у 1965 році широкої пам’яткоохоронної програми, що
охоплювала історичні події козацької доби в Україні. Як відомо, історію
українського козацтва комуністична ідеологія пильно тримала у визначених
нею рамках…, з народної пам’яті намагалися витравити імена українських
гетьманів та інших видатних постатей. П. Тронько домігся (за тих складних
умов

–

авт.)

прийняття

урядової

постанови,

якою

передбачалося
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встановлення 45 гранітних обелісків, 25 скульптурних зображень видатних
діячів українського козацтва, 50 стел, 20 пам’ятних знаків та 14
меморіальних таблиць, розповідаючи про славну боротьбу українського
козацтва”

(Маньковська,

2016,

с. 241).

Петро

Тимофійович

став

організатором Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури, яке очолював понад двадцять років, ініціював унікальне науководокументальне видання “Реабілітовані історією”, розпочав роботу над
багатотомною працею “Звід пам’яток історії та культури України”, заснував
Всеукраїнський фонд відтворення пам’яток історико-культурної спадщини,
започаткував Державну програму відтворення знищених пам’яток історії та
культури України, відновив видання журналу “Краєзнавство” (заборонений в
1930 р.). За його безпосередньої участі встановлено щорічну премію
Д. Яворницького та прийнято Державну програму розвитку українського
краєзнавства, створено відомий Музей народної архітектури і побуту
України

(“Троньківка”),

учений

активно

співпрацював

з

відомим

музеєзнавцем Михайлом Сікорським щодо перетворення Переяслава в містомузей, а особливо близькою йому була тема Шевченкіани.
Значну увагу П. Тронько приділяв освіті та музеєзнавству. Він завжди
“наголошував на виховній функції краєзнавства, яке

спрямоване на

зацікавлення молодих людей історією та культурою рідного краю, сприяє
формуванню національно свідомого громадянина, вихованню любові до
рідної землі. Йому вдалося об’єднати дослідників рідного краю у
Всеукраїнську спілку краєзнавців…, зробивши вагомий внесок у розробку
теоретико-методологічних засад у краєзнавстві, започаткувавши важливу
роботу з підготовки навчального підручника “Основи краєзнавства”, всіляко
сприяючи впровадженню в навчальний процес таких дисциплін: “Історичне
краєзнавство”, “Географічне краєзнавство”, “Туристичне краєзнавство”,
“Педагогічне

краєзнавство”,

“Літературне

краєзнавство” (Маньковська, 2016, с. 245-249).

краєзнавство”,

“Музичне
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Якщо аналізувати музейну політику у 70-80-ті роки минулого століття
в Україні, тобто в останнє десятиріччя перед проголошенням незалежності,
то стає очевидним, що діяльність музеїв визначалася передусім головним
принципом партійності. Уся музейна справа ґрунтувалася на засадах ідеології
марксизму-ленінізму,

більшовизму,

сталінсько-радянських

режиму.

В

Україні цим ідеологічним підходом керувалися в усіх галузях науковопросвітницької, організаційної, виховної роботи. Наукові праці, докторські і
кандидатські

дисертації,

екскурсійні

експозиції,

виставки,

методичні

розробки, бібліографічні покажчики – усе це, а також інші напрями
діяльності “оздоблювалися” усталеними партійними доктринами. Наприклад,
методичні рекомендації “Основні етапи підготовки екскурсії”, видані
Міністерством культури УРСР та Державним історичним музеєм УРСР у
1983 і 1989 роках, свідчать про наступне: “Екскурсії служать ефективним
засобом комуністичного виховання; екскурсія є однією з форм пропаганди,
чим обумовлюється те, що на них розповсюджується такі вимоги як
партійність… Партійність, - зазначалося в цьому документі, - є одним із
основних методологічних принципів радянського музеєзнавства, виражаючи
ідеологічну спрямованість діяльності музеїв, їхню позицію в суспільній
боротьбі” (Методические рекомендации “Основные этапы подготовки
экскурсии”, 1989, 2-е изд., с. 3). І хоча в рекомендаціях акцентувалася увага
також на принципах науковості, нерозривності зв’язку з життям, проте
“високий ідейний зміст, висвітлення конкретних фактів з позицій сучасної
науки, практики комуністичного будівництва” (Методические рекомендации
“Основные этапы подготовки экскурсии”, 1989, 2-е изд., с. 3) визначав
сутність музейної справи. За таких умов формувалася пізнавальність,
емоційність, образність, доступність екскурсійних методик. В основу
оцінювання ефективності діяльності музейних закладів було покладено
передусім

ідеологічний

складник,

що

узасаднивалося

“науковими” поясненнями й обґрунтуваннями.

відповідними
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На жаль, високий “ідейний” зміст орієнтувався на аналогічний
глибокий “науковий” рівень. Саме в контексті радянських науковоідеологічних моделей музейні заклади різних рівнів і профілів висвітлювали
конкретні факти, явища, події, давали своєрідні тлумачення й оцінки епохам,
історичним й суспільним процесам, державам, народам, людям, природним і
технологічним трансформаціям та еволюціям. Ідеологічний стрижень
визначав “якість” і пізнавальну важливість музейних екскурсій, виставок,
каталогів, бібліографічних покажчиків. Музейна політика реалізовувалася у
такий

спосіб,

щоб

музейні

експонати,

культурна

спадщина

в

найрізноманітніших аспектах обов’язково пов’язувалася з практикою і
перспективами комуністичного будівництва.
Безумовно,

підвищення

кваліфікації

музейних

працівників

здійснювалося відповідно до профільних напрямів, статусу, особливостей
відвідувачів та аудиторії, щоб зміст поданого був передусім доступним для
сприйняття. “Діалог” музейного працівника і відвідувача відбувався
переважно

в

пропагандистському

контексті.

У

цьому

аспекті

удосконалювалася методика організації музейної роботи. Знання, емоції,
образність, доступність, педагогічна майстерність екскурсовода слугували
передусім

ідеологічним

принципам,

пропагандистській

спрямованості,

тодішнім політичним імперативам, що, як правило, не були суголосними
істині, історичній правді, науковій закономірності. Достовірність, наукова
коректність, об’єктивність, зазнавали впливу ідеологем і класових теорій,
трансформовувалися у поверхові, хибні, неправдиві ідеї, концепції, погляди
на світ, людину, природу, суспільство. “Ідейність” ставала наріжним
каменем, коли відбувалися спроби творчо впроваджувати наукові основи,
підходи, розвивати теоретичні принципи музеєзнавства. Це найбільш
відчутно впливало на сутність музейної справи, рівень її виховного та
пізнавального потенціалу.

227

Музейна політика, яку розробляло Міністерство культури УРСР у 80их роках ХХ століття, у контексті формальних чи структурних підходів
відображала певну логіку й адекватність підходів. Наприклад, складно
заперечувати чи доводити необґрунтованість методик екскурсійної справи в
музеях, які включали такі важливі аспекти: формування і визначення
тематики екскурсій; підготовка музейної екскурсії; проведення музейної
екскурсії; підвищення якості музейної екскурсії; впровадження кращого
досвіду тощо. Справді, у подібних параметрах вимог діяли і діють музейні
інституції в різних країнах. Такі напрями роботи і характер вимог закладено і
в сучасному українському музеєзнавстві, адже існує певна універсальна
технологічність

процесів.

Суспільні

потреби,

завдання

державно-

громадського характеру, людські запити й інтереси завжди спонукатимуть до
появи не лише нових музейних закладів, але й безперервної розробки нових
експозицій, музейних екскурсій, що є одним з показників ефективності
музейної діяльності загалом в країні і в конкретному регіоні зокрема.
Нова тематична спрямованість також формується не стихійно,
спонтанно чи вузько-суб’єктивно, а відповідає певним мотиваційним
прагненням, що є співзвучними класичній усталеності щодо чинників, які
зумовлюють розвиток музейної справи в її науково-дослідницькому,
просвітницькому, пізнавально-виховному аспектах. Ці вияви мають певні
закономірності. По-перше, завжди певною мірою враховуються

запити,

суспільні й індивідуальні смаки, інтереси громадян щодо їхніх поглядів на
світ і на “себе”. По-друге, великий вплив на змістову частину музейної
сфери,

реформи

музейної

діяльності

мають:

інтереси

конкретних

національних держав і суспільств, характер їхнього політичного устрою,
історична й культурна традиція, ідеологічний мотив.
Слід визнати, що ґрунтовне вивчення змісту і форм у галузі
музеєзнавства чи музейно-педагогічного просвітництва свідчило про низку
подібностей у підходах щодо музейної справи в Україні (у 50–80-их роках
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ХХ-го століття) і в європейських країнах, що репрезентують західну
демократію. Здійснений аналіз змісту цієї діяльності доводить, що подібність
ознак мала формальний, структурний, а також методичний характер. Справді,
в Українській РСР, як і в багатьох країнах Європи, після Другої світової
війни музейній політиці почали приділяти значну увагу. Розширення тем
екскурсій, створення нових типів музеїв за профілем, удосконалення
бібліографічної справи, інтенсивне вивчення нової джерельної бази і
створення новітніх експозицій та виставок, складання нових екскурсійних
маршрутів на основі досліджених об’єктів, суттєве удосконалення методики
проведення екскурсій, нові тексти, методи, прийоми – усе це було
притаманно музейно-педагогічній діяльності різних країн.

Цінності,

ідеології, політичні режими, які існували та впроваджувалися в конкретних
державах, визначали музейну політику, характер культурно-освітньої,
просвітницької діяльності музейних закладів, для яких були обгрунтовані
цільові вектори, окреслена тематика. Такий ідеологічно заорганізований
підхід особливо був притаманний державним інституціям, що сповідували
комуністично-більшовицьку ідеологію.
У найбільш консервативних формах ці ідеологеми насаджувалися і
зберігалися в СРСР, зокрема в Україні. У той час, коли комуністична
практика і політика в кінці 80-их років минулого століття в країнах
центральної Європи зазнавала остаточного краху, музейна політика в
українському

соціокультурному

утверджувати

рудиментарні

ідеї,

середовищі

намагалась

принципи,

методологію.

і

надалі

Тогочасні

нормативні документи, інструкції, методичні рекомендації щодо музейних
екскурсій, які готувалися на міністерському рівні, наприклад, пропонували:
“Визначаючи мету екскурсії, необхідно, перш за все, вказувати на значення
цієї теми в комуністичному вихованні” (Методические рекомендации
“Основные этапы подготовки экскурсии”, 1989, 2-е изд., с. 3). Тематика
екскурсій у кожному музеї визначалася його профілем, запитами відвідувачів
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і актуальними завданнями ідеологічної роботи. Музеї, як і інші ідеологічні
установи, мали сприяти формуванню наукового марксистсько-ленінського
світогляду,

класової

інтернаціоналізму.

У

свідомості,

соціалістичного

формуванні

тематики

і

музеям

пролетарського
необхідно

було

враховувати запити навчальних закладів (загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних училищ, технікумів і вузів), а також програми занять у мережі
політичного навчання. І хоча йшов 1989 рік, у світі (Європі) відбувалася
радикальна світоглядна революція, в Україні тривали процеси національного
відродження

і

почалася

боротьба

за

державницьку

незалежність,

Міністерство культури УРСР продовжувало утримувати музейну справу в
ідеологічних шорах тоталітарного режиму.
Такі тенденції розвитку музейної справи свідчили про те, що державна
комуністична ідеологія була покладена в основу музеєзнавства, змісту
виховної та просвітницької діяльності. Вона була визначальною силою не
лише для духовної, інтелектуальної організації суспільства, його навчальновиховних, культурних, наукових інститутів, але й для професійного
становлення, світоглядних орієнтирів, творчості самої особистості. Людина
за таких умов переставала жити власною духовною і творчою свободою,
втрачала критичність, об’єктивність, незалежність мислення. Створювалася
ситуація, коли ідеологічна імперативність і заорганізованість спричиняла
атмосферу

суспільного

бездумства.

Очевидно,

“якість”

подібного

соціокультурного середовища не лише переставала слугувати істині, а й
втрачалася, як правило, віра, необхідність у самій істині. Оскільки історична
правда, оцінки, перспективи формувалися за допомогою основ тодішньої
державної політики та ідеології, а механізми комуністичної пропаганди
безперестану

доводили

суспільному

загалу,

кожному

зокрема,

“правильність” і “хибність” тих чи інших ідей, думок, поглядів, теорій,
фактів, процесів, явищ. Зрештою критичність мислення і поглядів на світ,
суспільні проблеми і завдання, права людини не тільки не підтримувалися,
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але й жорстко переслідувалися, якщо були виявлені спроби не погоджуватися
з усталеними ідеологічними догмами, наявною суспільною практикою і
державною політикою. На жаль, ХХ століття стало для України періодом
нищення комуністичними режимами національних, україноцентричних,
загальнолюдських цінностей.
Незаперечним є те, що мета, завдання, виховні принципи музеєзнавства
нерозривно пов’язані з характером державно-політичного устрою, його
ідеологією. Зміст, методологія, методика, цілі, інструментарій – усе це
безпосередньо визначають сутнісні характеристики політики конкретної
держави, суспільного устрою. Оскільки держава тиранів є державою, що
гнобить, то вона нездатна започатковувати дух суспільної свободи, отже, й
усі культурно-виховні системи і заклади відповідають цьому негуманному
призначенню. Не дивно, що в тоталітарній атмосфері продукувалася
авторитарна, ідеологічно зомбована, напівправдива музейна політика. В
Україні її завданням передусім було продовження процесів деукраїнізації.
Цьому зокрема слугувало і підписання в 1984 році наказу Міністерства
культури СРСР про запровадження діловодства російською мовою в усіх
музеях України.
Незалежно від того, які види музейних предметів були уставлені в
експозиціях, на тематичних виставках і стендах, необхідною умовою їхньої
презентації ставало (як зазначалося в директивних документах) “вивчення
творів класиків марксизму-ленінізму, Програми КПРС, матеріалів партійних
з’їздів і пленумів ЦК КПРС, урядових рішень та інших документів, а також
суспільно-політична література”; особлива увага акцентувалася на праці
класиків

марксизму-ленінізму

і

основоположні

партійні

і

державні

документи” (Методические рекомендации “Основные этапы подготовки
экскурсии”, 1989, 2-е-изд., с. 5-6). Усі музейні предмети (матеріальні
пам’ятники, реліквійні й меморіальні матеріали; документальні пам’ятники;
архівні матеріали; пам’ятники образотворчого мистецтва тощо), що були
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об’єктами екскурсій, проходили через “ідейно-науковий” марксистськоленінський “рентген”. Лише в такому варіанті показу і представлення їх
пропонували відвідувачеві, екскурсійній групі, аудиторії. У випадку, коли до
основних об’єктів музейного показу, які вважали значними раритетними
пам’ятниками і матеріалами, достатньо складно прив’язувалася “спадщина
марксизму”, тоді

обов’язково підшукувалися для посилення ідейності

опорних експозиційних комплексів додаткові музейні предмети. Перед
музейними колективами і співробітниками ставили завдання не лише
ретельно, обґрунтовано добирати музейні предмети,
організовувати

і

розміщувати

в

класифіковувати їх,

культурно-інформаційному

просторі

відповідно до певної системи і музейної експозиційної моделі. Предметна
основа, мета екскурсій, характер і послідовність викладу матеріалу,
тривалість музейного діалогу, інструментарій та методи презентації – усе це
було справді важливими структурними елементами для розкриття конкретної
теми, досягнення пізнавальної, виховної мети екскурсії незалежно від
принципу побудови екскурсійного маршруту (хронологічного, тематичного,
тематично-хронологічного). Як показало вивчення, від усієї системи
музеєзнавства вимагалося “важливіших” мети і завдань.
Для кожної музейної установи, згідно з музейною політикою, були
визначені ідеологічні основи комуністичної доктрини в її найбільш
жорстокому варіанті російського більшовизму. Хоча від центральних
державних музеїв і до шкільних експозицій формально всі науковометодичні та навчально-методичні рекомендації передбачали чіткість
визначених тем, завдань музейних експозицій та екскурсій, привернення
уваги до головних і другорядних об’єктів, маршрутів, методичних прийомів
показів,

презентацій,

розповідей,

проте

всі

плани

і

діяльність

підпорядковувалися єдиній методологічній меті – спрямованість на комунізм
(більшовизм), інтернаціоналізм (російськість), “гуманізм” (манкуртизм).
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Змінити

ситуацію,

створити

належні

умови

для

культурного,

духовного, політичного розвитку нації можна лише на основі звільнення її
від закріпачення “іншими”, коли функціонує власна державність, що здатна
захистити і забезпечити національний поступ. Отже, держава, провідники
народу покликані керуватися найбільш дієвою нормою – бути світоглядно і
діяльнісно особистим прикладом, гідним для наслідування громадянським
суспільством.
3.3. Українське просвітництво і становлення національної музейної
справи
Лише за часів незалежності стало можливим об’єктивне вивчення,
збереження, використання музейних зібрань у просвітницькій, культурноосвітній, науково-дослідній діяльності задля виховання особистості, громади,
народу. Підвищення інтелектуального рівня суспільства, його свідомості та
громадянської освіченості стає найголовнішою функцією музейної справи,
музейної педагогіки. З огляду на те, що, окрім музеїв державного
підпорядкування, створені та діють найрізноманітніші заклади такого типу в
навчальних закладах, галузевих установах і організаціях, приватному
користуванні. Вони здатні виконувати багатоаспектну роль у процесі своєї
діяльності. Урешті-решт усі вони функціонують відповідно до суспільного
призначення музейної справи. У Законі України “Про музеї та музейну
справу” зазначено: “Музейна справа – це спеціальна галузь культурнопросвітницької наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо
комплектування, збереження, вивчення і використання пам’яток природи,
матеріальної та духовної культури” (Про музеї та музейну справу, 1995, №
25). Будь-який музейний заклад, незалежно від статусу, системи управління
та підпорядкування, форм власності, має діяти відповідно до принципів і
напрямів музейної справи, яка “уособлює національну музейну політику,
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музеєзнавство і музейну практику” (Там само). Відповідно до суспільної ролі
та призначення, потенціалу, можливостей і профілю кожна така установа
виконує свою місію. Безперечно, зміст, ідеологію, характер просвітницької
чи науково-дослідницької діяльності, експозиційної тематики, світоглядну
філософію визначає державний лад, освіченість громадянського суспільства,
актуальні виховні ідеали, історична традиція, стан збереженості національної
пам’яті,

власної

ідентичності,

самосвідомості.

Здійснюючи

розвідки,

присвячені вивченню музейної справи в Україні, необхідно враховувати
історичну, національно-культурну, політичну, світоглядну ситуацію.
На

формуванні

обізнаної,

інформаційно

багатої

особистості

не

завершуються місія та завдання культурних (музейних) чи науково-освітніх
закладів, просвітницьких і виховних систем.
Якщо людина лише “обізнана”, але не етична, то її зверхність,
зарозумілість, надмірний егоцентризм унеможливлять правдиве бачення
власного місця в ієрархічному світі природи буття. Справедливо з цього
приводу розмірковував лауреат Нобелівської премії миру (1952 рік) Aльберт
Швейцер. Видатний філософ, психолог і соціолог ХХ-го століття Еріх Фромм
у своїй праці “Мати чи Бути?” сповідував філософію загальнолюдського
гуманізму і згадував сказане Швейцером: “…Людина перетворилася в
надлюдину… Aле надлюдина, наділена надлюдською силою, ще не піднялася
до рівня надлюдського розуму. Чим більше росте її (людини) могутність, тим
вона стає біднішою… Наша совість має прокинутися, бо що більше ми
перетворюємося в надлюдей, то нелюдянішими ми стаємо” (Фромм, 2012, с.
6-7).
Отже, розвиток сучасної цивілізації, виписаний (в ідеалі) відповідно до
принципів сталого розвитку, має формуватися не на утвердженні гегемонії
людини як авторитетного “володаря” світу, а на її етизації й олюдненні.
Найсучасніші знання чи опанування модерних технологій не завжди стають
чинниками прогресу й продуктивних результатів, які слугують суспільному
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благу. Гармонія “бути” потребує значно глибшого “освоєння” культурних
багатств людства, конкретних народів та етносів. Знання, інформація,
компетентності інколи можуть трансформуватися в геніальні ідеї, відкриття,
теорії, технологічні прориви, але природі суспільного буття цього
недостатньо. Усе “людське” має етизуватися, послуговуватися ціннісними
категоріями, почуттями, благородними мотивами, емоціями, ірраціональною
почуттєвістю

сприйняття

світу,

совістю,

ідеалами.

Без

цього

унеможливлюється не лише прогрес, але й виживання.
Важливо, щоб ця загальноцивілізаційна потреба стала закономірністю в
підходах до змістової функціональності тих сфер, інституцій, які виконують
роль пізнавального, культурно-просвітницького, науково-дослідницького,
виховного характеру. Музейне середовище є саме такою оптимальною
нішою, в якій здійснюються зазначені функції. Кожна виховна, культурноосвітня, наукова системи, які діють у конкретних соціальних, політичних,
ідеологічних моделях, достатньо своєрідно, відповідно до національної
специфіки та суспільного устрою формують основи музейної політики. Її
головні цілі та завдання доволі часто наділені кардинально відмінними
мотиваціями, сенсами, завданнями навіть в умовах короткого часового
проміжку історії. Європейський культурно-освітній простір, зокрема і на
рівні музейної справи, на загальному тлі певних структурних тотожностей
також характеризувався протилежностями і різнобаченнями.
Становлення і розвиток національного музеєзнавства, української
музейної педагогіки пов’язані з такими видатними постатями, які своїм
інтелектом, професійним ставленням до музейної культури, громадянською
позицією вибудовували стрижневі основи для культурно-освітньої, науководослідницької, просвітницької роботи наступних поколінь українців. Вони
мають бути гідно представлені в сучасній історії, музейній культурі,
педагогіці.
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Передусім звернемося до постаті видатного вченого-музеєзнавця,
професора

Іларіона

Свєнціцького.

Його

фундаментальним

науковим

доробком є праця “Про музеї та музейництво” (Нариси і замітки), видана сто
років тому (1920) львівським видавництвом “Діло”. Вона присвячена 15річчю національного музею у Львові, заснованого митрополитом Андреєм
Шептицьким як “живий спомин величного діла”. Це видання стало втіленням
задуму автора про необхідність формування української музейної дисципліни
– музеології, яка недостатньо розроблена в Україні. В її основу було
покладено щорічні звіти Національного музею у Львові (1910–1914), лекції
на курсах Феберличок у Києві (весна 1917), Львівського громадянства
(травень 1918). У вступі цієї книги було викладено тлумачення слова
“музейон” – “святилище муз, богинь науки, поезії, мистецтва”, таким чином
підкреслювалася прадавня риса людства – зберігати в цих храмах
найвитонченіші та рідкісні речі, що привертали увагу багатьох поколінь.
Характеризуючи становлення музейництва в стародавніх країнах: ЕлладиГреції, Риму, Єгипту – І. Свєнціцький зазначав, що в ті часи чимало знатних
людей

любили

збирання

унікально-рідкісних

речей

(“кохаючись

у

прекрасному, вченому та дивоглядному”). Саме в ті часи стали з’являтися
музейні збірки, експозиції (“вироби золотарські та бронзові, ковдри,
злототкані матерії, писання вчених мужів та поетів дивовижні речі з
прадавніх часів життя чоловіка і звірів на землі” (Свєнціцький Іларіон. Про
музеї та музейництво (Нариси і замітки) / Іларіон Свєнціцький. – Львів : Діло,
1920. – С. 5.), які зберігалися в окремих, відведених для цього місцях.
Позитивним є те, що

видатний музеєзнавець розглядає вплив

світоглядних цивілізаційних змін, які не лише внесли значні корективи у
систему функціонування осередків прамузейної культури, змінили їхні
форми і спрямованість, насамперед у середовищі тих народів і країн, що
прийняли християнство, але й були основою українського музейництва.
Адже новими і найбільш багатими “збірнями” старожитностей, коштовних
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речей,

науково-історичних

і

культурних

цінностей

ставали

церкви,

монастирі. Безумовно, в центрі уваги були експонати, що презентували
християнську віру, але, як пише у своїй праці І. Свєнціцький, між
попередніми

музейонами

і

церквами,

соборами

та

монастирськими

скарбницями було багато подібного, адже духовні й релігійні інституції
продовжували збирати й зберігати твори нового християнського і “давнього
поганського” мистецтва.
У праці І. Свєнціцького “Про музеї та мезейнецтво” викладено також
оригінальні підходи щодо формування музейного середовища тими, хто був
наділений багатством і владою. Подібних фактів ми не знаходимо в багатьох
виданнях з історії музеєзнавства нашого часу. Скажімо, обґрунтовується
висновок,

що

творенням

музейних

експозицій

слугувала

не

лише

беззаперечна любов до мистецтва, культурної спадщини, старожитностей і
рідкісних предметів, адже, окрім естетичної мотивації збирання історичнокультурних раритетів, існувала ще й інша “етична” норма – збагачення,
егоїстичні потреби власності. Не лише прагнення до прекрасного і
дивовижного стимулювало появу численних приватних експозицій, галерей.
Шляхом купування, привласнення різноманітних предметів старовини у
законний спосіб прихильники і поціновувачі старовинного і прекрасного
часто

просто

грабували

собори,

монастирі,

приватні

колекції,

використовували також технології “чорної археології”. Ця сторінка в історії
музейної справи не є популярною для розгляду і вивчення, проте вона ось
уже яке тисячоліття не покидає світовий культурний простір. З найдавніших
часів ця аморальна і водночас “продуктивна” процесія музейної політики
зберігає “статус кво”, супроводжує різноманітні рецидиви новітніх часів.
Використовувалися й такі форми збирання музейних колекцій, як добровільні
пожертви рідкісних речей різним соціальним інституціям.
Свідченням цього є згадка ХVІІІ століття про збір старожитностей для
Галльського сирітського дому, в якій проголошується звертання такого роду:
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“Тим то всяк усе, що тільки має він зі старовини та рідкостей, нехай без
лишньої скромності до скрині нашого добра кладе: а вся музейна братія
доброю згадкою вшанує того ймення, чиє воно найдеться на одній з речей”
(Свєнціцький Іларіон. Про музеї та музейництво (Нариси і замітки) / Іларіон
Свєнціцький. – Львів : Діло, 1920. – С. 7.).
Один з перших фахових музеєзнавців в Україні, автор концепції
українського Національного музею І. Свєнціцький описував невеселий стан
музейництва в Україні, коли були розбиті усі змагання, а музеологічне життя
відбувалося без розуміння його значення широкими суспільними верствами,
без грошової грошей, приміщення, фахівців. І це буде доти, допоки їх “не
виведе на широкий шлях музеологічного життя природна сила і воля
державного

ладу

українського

народу.

Нові

умовини

культурно-

національного життя України створять тривку основу розвитку українського
музейництва, як тільки може наступити необхідна злука національного з
міжнароднім,

як

тлом

поважних

культурно-національних

музеїв”

(Свєнціцький Іларіон. Про музеї та музейництво (Нариси і замітки) / Іларіон
Свєнціцький. – Львів : Діло, 1920. – С. 19-20.).
Очевидно, що лише єдність і незалежність українських земель, зв’язок
національної та світової культур здатні забезпечувати поступ української
музейної

справи.

Поневолений,

національно,

соціально,

політично

пригноблений народ здатен лише на мертве життя серед живих. У той час,
коли музеї, що створювалися країнами-сюзеренами, творили їм славу і велич,
народи бездержавного рівня служили для них “перегноєм”, здобрювали
своєю культурою, історією, інтелектуальним доробком могутність і силу
метрополій. Такою була і є доля уярмлених народів. Під час опису
музейництва в Росії цей блискучий знавець музейної справи зазначав, що
більша частина російських музеїв містить в собі значну кількість
національно-культурних пам’яток і раритетних експонатів України. У
музейних скарбницях (раніше, ніж з ХІ століття) знаходилися безцінні

238

експонати старослов’янського письменства, ікони, мозаїчні та фрескові
розписи, твори античного, візантійсько-слов’янського, романського стилю,
дорогоцінні предмети духовної та матеріальної культури українців. Ця
особистість є визначною ще й тому, що він – один з небагатьох культурних
діячів, хто повертав в Україну вивезені у Росію скарби: бібліотеку Народного
Дому й майна музею Ставропігійського інституту, публічно критикував
царський Емський указ 1876 року, захищав право української молоді мати у
Львові свій український університет.
Аналізуючи

становлення

музеїв

у

світовому

та

національному

культурному просторі, вчений доводить важливість наявності принаймні
двох необхідних чинників для розвитку музейної справи, зокрема в Україні.
Першим є існування власної самостійної та соборної держави, яка була б
здатною проводити ефективну музейну політику. Другий – надважливим
елементом для створення гідної музейної культури є суспільна свідомість,
спрямована на пошук й утвердження історичної правди, первинності своїх
культурних витоків, формування почуття гордості за національну культуру.
У контексті висвітлення діяльності цього непересічного для української
культури

діяча

доцільно

привернути

увагу

до

його

громадянської

україноцентричної позиції. Різним політичним режимам упродовж тривалого
часу не вдалося зробити з нього запопадливого “служку”, який ніколи не
зраджував національній ідеї свого народу, навіть з огляду на репресії та
переслідування. Ще на початку творчої діяльності він виступав опонентом
щодо ідеологічних позицій москвофілів, ставши для них єретиком. За
непримиренність у стосунках з прибічниками й очільниками течії
москвофілів його звільнили з роботи у Ставропігійському інституті (1904).
Неподатливим виявився він і для польської відновленої держави. Поляки
звільнили І. Свєнціцького, як українця, з роботи в Державному університеті
Яна Казимира, де він до того (від 1913 р.) обіймав посаду приват-доцента
кафедри слов’янської філології. Без найменших вагань він став викладачем
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Українського таємного університету (1920–1925), хоча й був ризик стати
репресованим. Упродовж усього цього часу він зазнавав жорстких
переслідувань з боку польської влади. Навіть за короткий період окупації
російськими військами Галичини український учений і просвітник стає надто
небезпечним

для

царського

режиму.

Після

арешту

митрополита

Шептицького його також взяли в заручники і вивезли зі Львова до Києва. І
знову ж таки навіть у ці складні часи на Сході України він починає ґрунтовно
аналізувати проблеми української культури, мови.
Процеси

становлення

національної

музейної

справи

неможливо

розглядати без аналізу життя і творчості таких відомих меценатів,
культурних діячів: Богдана Івановича (1849–1917) та Варвари Николівни
(1852–1922) Ханенків. Сьогодні музей мистецтв імені Богдана та Варвари
Ханенків зберігає найбільш значне зібрання класичного зарубіжного
мистецтва в Україні (понад 20 тис. творів). Приватне зібрання цих видатних
українців стало основою унікальної музейної колекції. Прикро, але впродовж
75 років це славне ім’я було викреслене з народної пам’яті радянським
режимом. Після зібрання своєї визначної колекції старовини й світового
мистецтва (протягом сорокарічної діяльності) у 1917 р. Б. І. Ханенко передав
її та рідкісну бібліотеку, а також свій маєток у власність місту Києву. Його
мрією було не лише завершення перетворення приватного будинку у музей
світового мистецтва, але найголовніше – музейний заклад має слугувати
національній культурі та своєму народу, бути відкритим для широкої
громадськості. Цей гуманний вчинок не перестає бути актуальним і
повчальним у наш час. Він усвідомлював, що саме культура робить народ
сильним, живим і цікавим для себе та людства.
Незважаючи на вкрай складні політичні умови, вороже ставлення
царського режиму до української культури, вона залишалася для родини
Ханенків важливою цінністю. Життєдіяльність родини Ханенків переконливо
доводить, що не нажива визначає місію людини, а одержиме служіння
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суспільному благу, національно-культурній справі формують її історичний
образ. Ці благородні етичні й естетичні діяння є значущими в контексті
усвідомлення критеріальності громадянських вартостей і вчинків як
повчальні приклади для суспільного виховання. Контрасно виглядають такі
наміри та дії столітньої давнини з тими фактами, що мають місце в сучасній
Україні. Б. Ханенко був одним із тих представників культурного середовища,
які загальнолюдські цінності, світову культуру ставили на найвищий
п’єдестал уваги і пошанування, що робило його справжнім інтелектуалом,
естетом в колах національної інтелігенції. Смаки, уподобання, духовні
запити

можна

відстежувати

у

відтворених,

експонованих

у

музеї

меморіальних мистецьких артефактах, документах, картинах, фотографіях,
літературних творах, стародавніх фоліантах, іконах, книгах, що становлять
певну

частину

західноєвропейське

бібліотеки

фундаторів.

мистецтво,

про

Він
що

був

закоханий

свідчить

в

експозиція

західноєвропейського мистецтва, побудована за регіонально-хронологічним
принципом та оформлена в дусі історизму.
Колекційна музейна політика Б. Ханенка орієнтувалася на принцип
загальнолюдськості, поціновувала культурну спадщину інших народів і
цивілізацій.

Свідченням

цього

є

особливе

пошанування

досягнень

візантійської культури. Унікальні християнські ікони (VІ-VІІ століття) є
особливо цінними в музейному фонді художніх скарбів України. Ці ікони
(Іоанн Предтеча; Святі Сергій та Вакх; Богоматір з немовлям; Мученик та
мучениця; а також мозаїчна ікона XIII століття “Святого Миколая
Мірлікійського” є найбільш давніми і цінними з відомих християнських ікон,
які збереглися. Колекцію мистецтв країн Сходу представляють твори
буддійського мистецтва Калмикії, Бурятії, Монголії, Непалу, Тибету,
Індокитаю. Оригінальна мистецька колекція Ханенків презентує китайську
культуру (класичний китайський живопис, теракотова поховальна пластика
VІІ-Х століття, традиційне народне прикладне мистецтво).
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У той час, коли на попередньому Всеросійському з’їзді діячів музеїв у
1912 р. його організатори зазначали про “действительно вопиющие дело
неустройства наших музеев” (Предварительный съездъ по устройству
Перваго Всероссійскаго съезда деятелей музеевъ. На правах рукописи. –
1913. – С. 12.), український просвітник і меценат завдяки власній ініціативі
формував унікальні музейні експозиції в Києві на основі європейської
культурно-історичної

традиції.

Важливо,

що

цей

величезний

пласт

музеєзнавчої діяльності Б. Ханенка не вписувався (як і у багатьох інших
музеях) в ідеологему теорії С. Уварова – “Православие, самодержавие,
народность”, що стала офіційною консервативною теорією щодо освіти,
науки, культури, системи виховання в імперії. У світогляді Б. Ханенка
домінували

принципи

історизму,

науковості,

гуманізму,

української

народності. Такі підходи суперечили пролетарській культурі й не могли в
майбутньому сприйматися і у більшовицькій Радянській академії наук, яка
змінила назву і концепцію музею. Проте втрати були значно більшими, адже
посилення сталінських репресій безпосередньо й опосередковано впливали
на музейну політику в Україні.
Політична методологія Кремля негативно позначилася на розвитку
музейної справи в Україні. З огляду на це, музейні колекції Ханенків у
радянські часи не розглядались ні як цінні історично-культурні пам’ятки, ні
як унікальний зразок мистецького колекціонування. Ставало трагедією
адміністративне вилучення

за

часів

СРСР

картин,

гобеленів, ікон,

середньовічних виробів декоративно-ужиткового мистецтва з передачею їх в
інші музеї, або на продаж за кордон. Із музею було вилучено також
археологічні експонати і колекції. Офіційну владу не цікавили результати
досліджень Б. Ханенка, як знавця давньоруських старожитностей, автора та
видавця чотирьох томів археологічного каталогу. Втрати музею були дуже
значними.

Під

фальшивими

назвами

власників

з

Музею

Ханенків

розпродувалися визначні пам’ятки мистецтва: картина Лукаса Кранаха
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Старшого “Адам і Єва”; візантійські ікони; гобелен “Поклоніння волхвів”
(Франція 1512 року). Під час війни німці вивезли з музею близько 360
картин, дев’ять коштовних скульптур, 20 690 гравюр. І хоча пізніше було
частково повернуто музейні експонати, зокрема картини Перуджино,
Веласкеса, Рубенса, Сурбарана, проте вони, як

і скромні повоєнні

надходження, за винятком живопису Р. Кента (США), не змогли
компенсувати значні музейні втрати. За підрахунками, низка великих
державних музеїв України (тоді в складі СРСР) за роки війни 1941–1945-х рр.
була агресивно позбавлена трьохсот тисяч експонатів. Більшість із них досі
перебуває у приватних збірках Західної Європи (Національний музей
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Електронний ресурс: Режим
доступу // https://uk.wikipedia.org/wiki/).
Як відомо, цей музей і на сьогодні залишається визначною культурною
установою України, зокрема у презентації світової культури, разом із
Львівською галереєю мистецтв, Одеським музеєм західного

і східного

мистецтва. Кожен з них має свою історію створення, яку треба вивчати,
знати, якою слід пишатися. Скажімо, рішення про створення у Львові галереї
європейського мистецтва було прийнято міським магістратом ще у 1897 р. У
1902 р. першими експонатами стали твори художників: В. Леопольського, Я.
Стики, Ф. Вигживальського, Я. Матейка, Е. Окуня, а в 1907 р. – придбано
колекцію західноєвропейського мистецтва українського цукрового магната
Івана Яковича, до якої входило близько двох тисяч експонатів, зокрема понад
400 картин. До новоствореної галереї ввійшли збірки, подаровані Львову
також М. Топфером у 1905 р. та Б. Ожиховичем у 1919 р. Поповнювалися
фонди за рахунок робіт польських художників та колекцій музею імені
Любомирських, Ставропігійського братства, Бібліотеки імені Баворовських,
Історичного музею. У 2009 р. галерея мистецтв стає Національною, 2013-го
їй присвоєно ім’я Б. Возницького.
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Окрасою української культури є Львівський історичний музей,
заснований у 1893 р. Він пережив багато історичних епох, державоутворень,
часто полярних концепцій, які відображали ідеологію тих політичних
режимів, що панували в цей час на українських землях Галичини. Доволі
вагомий вплив на формування змісту музейної політики мала Польща,
зокрема і у той період, коли ці землі належали Австро-Угорщині. Так, у 1908
р. цей музей трансформується в Національний музей імені короля Яна ІІІ
(Собеського), для якого магістрат купує стародавню кам’яницю на площі
Ринок. Усе це свідчило про реалізацію ідеї історичної польськості на цих
землях, оскільки музей розглядався як культурна інституція, що зберігала і
пропагувала пам’ятки історії, пов’язані з життям і діяльністю короля Яна III
Собеського та його епохою.
Ці та інші документальні і літературні матеріали свідчать про достатньо
високий професійний рівень керівників українських музеїв (або музеїв на
території України), що забезпечувало безперервний розвиток музейної
справи, впливаючи на виховання суспільної національної свідомості народу,
який жив і творив поза власною державністю. Завдяки багатьом культурним
діячам були збережені десятки тисяч унікальних музейних експонатів, що
мали велику цінність для національної культури. На сьогодні, наприклад, в
Львівському історичному музеї, якому недавно виповнилося 125 років,
зберігається понад 370 тис. музейних експонатів. Вдалося зберегти унікальні
колекції музею, зокрема матеріали археологічних розкопок, знаряддя праці та
матеріальної культури, старі вироби львівських цехових майстрів, твори
художнього мистецтва, монети, гравюри, ордени, медалі, зброю різних
історичних епох, що мають велике значення для національної та
європейської культур. Якісною характеристикою музейної політики останніх
років стала науково-дослідницька та культурно-просвітницька діяльність
навколо значущих і часто замовчуваних сторінок української історії. Для
формування національної пам’яті, патріотичного виховання, особливо
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молоді, дуже важливе значення мало створення в 1991 р. Відділу історії
визвольних змагань України, а в 2012-му – музейних виставок і постійних
експозицій призначених відзначенню 70-річчя Української повстанської армії
та урочистого відкриття Музею визвольної боротьби України, який
розташувався в будинку колишнього Стрілецького товариства (Музей
визвольної боротьби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
hm.lviv.ua / location / liberation.html). Історія Музею свідчить про виконання
ним важливої для України місії – служіння національній культурі, своєму
народу, непогамовній справі виховання нації.
Визначним мистецьким закладом Львова є Національний музей
національної культури і мистецтва імені Андрея Шептицького, закладений
митрополитом у 1905 р. як приватна фундація під назвою “Церковний
музей”. Його значення для національної культури є особливим.
Концепції таких музеїв вибудовані, як правило, на принципах історизму,
історичної

правди

про

культурний

розвиток

українського

народу,

утверджують науковий підхід М. Грушевського до осмислення власного
цивілізаційного поступу, послідовно висвітлюючи думку про те, що не
Україна утворилася з Київської Русі, а навпаки, “Київська Русь стала першою
і стародавньою формою українського життя”, тому тут представлені визначні
твори української художньої культури від епохи Середньовіччя до
українського модерну на рівні постійних експозицій: “Давнє українське
мистецтво ХІІ–XVIII століття” та “Українське мистецтво кінця XVII–ХІХ
століття”. Справді, збірки українського сакрального мистецтва XII–XVIII
століть, яке складають пам’ятки писемної та видавничої культури,
скульптура, декоративна різьба, металопластика, гаптовані церковні тканини,
свідчать про високий рівень культурного розвитку тих часів. На теренах
Західної України для музею були знайдені унікальні збірки (понад 4 тис. од.)
старовинних ікон як пам’ятка іконопису XIV–XVIII століття. Не менш
цікавою не лише для національної культури та історії, але й європейської, є

245

збірки рукописів та стародруків як зосередження вартісних пам’яток ХІ–
ХVІІІ століття. “Склалися на це перш за все і дари основника (5 тис. од.), –
писав І. Свєнціцький, – гр.-кат. Митрополії, Т-ва “Просвіти, закупна
приватних збірок фонду “Дністра” (Свєнціцький, 1920, с. 26.).
Закономірнм є те, що українці вибороли своє природне право
трансформувати музей в національну інституцію. Урочистим актом він був
переданий 13 грудня 1913 року у дар українському народові як Національний
музей у Львові, пізніше став найбільшим художнім музеєм України (понад
170 тис. експонатів). Фонди графіки (зразки української народної та
професійної гравюри XVII – XVIII століття, колекції пам’яток світського
малярства кінця XVII – початку ХХ століть користуються популярністю у
світовому культурному просторі. З погляду суто мистецької цінності і в
контексті формування національної свідомості та самоповаги до власної
культурної історії варто розглядати зосереджені в Національному музеї
пам’ятки західноукраїнського портретного малярства кінця XVII-ХІХ століть
та

роботи

класиків

української

образотворчості:

К.

Устияновича,

Т. Копистинського, М. Мурашка, М. Пимоненка, С. Васильківського, Ф.
Красицького, А. Манастирського, І. Труша, О. Кульчицької, а також твори
митців, чиї імена були надовго викреслені з духовної скарбниці українського
народу, – М. Бойчука, М. Сосенка, Л. Ґеца, П. Холодного та ін. А.
Шептицький підримував всіляко багатьох українських митців, учених,
письменників, талановиту молодь, зокрема варто згадати про ту велику роль,
яку

відіграв

митрополит

у

становленні

визначного

митця

Олекси

Новаківського. Очевидно, що дружба з таким “аристократом духу” сприяла
творчому становленню художника. “Князь (митрополит А.Шептицький), –
згадував довголітній приятель відомого художника О.Новаківського Іван
Голубович, – це був виключно абстрактний ум, з глибокою і вдумливою
інтелігенцією. Відзначався тонкістю дедуктивного мислення, збагаченого
ґрунтовними студіями над загадками теології усіх релігій світу, начитаний у
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світовій та церковній історіографії. Була в ньому справжня мудрість та
життєвий досвід” (Волошин, 2017, с. 7. ).
Великою цінністю є колекція художніх творів Тараса Шевченка, що є
гордістю музею. Тут знаходиться унікальна пам’ятка українського бароко –
Богородчанський іконостас, Бучацьке Євангеліє ХІІІ століття. Дуже
вартісною у колекціях є добірка української народної та професійної гравюри
XVII–XVIII століття (близько 1000 одиниць збереження). У фондах музею
водночас зберігаються також і шедеври митців європейського рівня: Пінзель,
Полейовський, Філевич та інші. У 1930-х рр. фонди музею нараховували
більше 80 тис. експонатів. Після закінчення Другої світової війни музей
поповнився збірками закритих радянською владою музеїв, зокрема, музеїв
Ставропігійного

інституту,

Львівської

митрополії

УГКЦ,

товариства

“Просвіта”, НТШ, Народного дому, Богословського наукового товариства,
бібліотеки ордену василіан (Національний музей у Львові [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki). Сьогодні твори І.
Пінзеля (63 тис.) знаходяться: у Львівській галереї мистецтв (Музеї Пінзеля)
(40 тис.); у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї (15); в ІваноФранківському художньому музеї (6); у Національному Музеї Народного
Мистецтва Гуцульщини та Покуття в Коломиї (1) – “Добрий Пастир”); статуя
біля костелу Непорочного Зачаття Діви Марії в Городенці. Також окремі
твори зберігаються в Польщі та Німеччині. Як відомо, твори І. Пінзеля, що
знаходяться в українських музеях, користуються великою популярністю в
європейських країнах. Так, у 2013 р. виставка робіт Івана Пінзеля відбулася в
Луврі, у 2016–2017-х рр. експресивні барокові роботи художника –
різьблення та живопис були виставлені у Зимовому палаці принца Євгена
Савойського комплексу-паладу Бельведер у Відні.
Ці факти підтверджують закономірність взаємозв’язків української та
культур європейських народів, що були близькі своїми мистецькими та
науковими школами, традиціями, історичною суголосністю. Процеси, що
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відбувалися у розвитку музеєзнавства, мали системний загальноукраїнський
характер, оскільки знаходилися в єдиному руслі українознавчих тенденцій. У
цей період (ХІХ – початку ХХ століття) культурологічні доктрини й ідеї вже
перебували під значним впливом досягнень української наукової думки, що
активно трансформувала суспільно-політичне, мистецьке, національнокультурне життя. Кульмінаційним для ідентичного самоствердження став
вихід на авансцену наукового простору передусім концепції української
історії як окремої, самостійної науки, представленої М. Грушевським.
Активно розвивалася українська антропологія, етнографія, культура, історія,
наука, література. Г. Сковорода, С. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко,
П. Куліш,

М. Костомаров,

М. Дашкеваич,

М. Драгоманов,

Д. Антонович,

І. Франко,

І. Крип’якевич,

Д. Яворницький,

І. Мірчук,

І. Огієнко,

М. Семчишин, Д. Донцов своїми культурологічними, суспільно-політичними,
історичними

працями,

світобаченням,

національно-державницькими

устремліннями закладали основи і для становлення музейної політики, яка
орієнтувалася на українознавчі цінності.
Варто згадати і про роль такого непересічного просвітника, як Ф. Вовк,
який у другій половині ХІХ-го століття вивчав історію українського народу
як окремої, неповторної антропологічної та етнографічної цілісності.
Важливий

вплив

на

музейну

політику

тих

часів

мали

праці

культурологічного спрямування І. Огієнка, І. Крип’якевича, Д. Антоновича.
В. Винниченка, які формували вектор світоглядної боротьби за зростання
національної самосвідомості українського народу. Визначним прикладом
збереження культурної спадщини є також Львівський музей народної
архітектури і побуту “Шевченків гай”, що почав формуватися в 1930 р. з
перенесення пам’ятника української народної архітектури – Миколаївської
церкви 1763 року (с. Кривка Турківського району). Понад 120 архітектурних
ансамблів історично-етнографічних областей (Бойківщина, Гуцульщина,
Лемківщина, Поділля, Полісся, Буковина, Закарпаття, Волинь, Покуття,
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Львівщина презентують Україну за історично-етнографічним принципом на
основі більше 20 тис. експонатів. Музейний фонд систематизований за 15
групами (одяг, меблі, господарський інвентар, побутові та вироби художніх
промислів, музичні інструменти, ткацькі верстати і знаряддя, твори
живопису, старовинні книги, стародруки, гончарні та дерев’яні предмети,
прикраси, килими і церковний інвентар). Такий підхід відображав не лише
життя народу, а нагадував про історичну старовинність української культури,
що боролася за своє місце в умовах панування іноземних держав на
українських землях. Безперечно, що кожна така установа навіть в умовах
жорстокої

цензури,

пробуджувала

національну

свідомість,

зберігала

ідентичність.
Культурні процеси в музейному будівництві на українських землях
(підросійської частини) і землях Австро-Угорщини характеризувалися
певними особливостями. На західних землях перші музейні експозиції
закладалися при народних домах та монастирях, якими опікувалися
“підавстрійські українці”, зокрема у Львові, Чернівцях, Станіславі, Мукачеві,
Тернополі, Коломиї, Заліщиках, Перемишлі. Варто звернутися до діяльності
Музею імені князів Острозьких (1911) в Острозі з бібліотекою та архівом.
Оскільки офіційна влада не була зацікавлена в розбудові саме українських
музеїв, то ними опікувалися українські організації, відомі українські
громадські діячі.
Найвизначнішу роль на західноукраїнських землях у створенні музейних
закладів відігравали товариства “Просвіта”, Наукове товариство імені
Шевченка, Ставропігійський інститут, а також українська церква. У 1905 р.,
як уже зазначалося, митрополит Андрей Шептицький створює у Львові
Церковний музей, який пізніше реорганізується в Національний музей. Уже
тоді, на початку ХХ століття, в його фондах зберігалися унікальні старовинні
збірки, стародруки, рукописи, портрети, картини, ікони, вироби з тканини,
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металу, дерева, ікони, археологічні експонати, твори народного прикладного
мистецтва, нумізматику тощо.
На Буковині найбільш помітним закладом у ХІХ-му столітті став
Буковинський крайовий музей (1865), який особливо активно розбудовувався
в 90-х роках. Оригінальна колекція експонатів (понад 450 одиниць) та 300
старовинних монет передача археологічним товариством стала першим
основоположним кроком. На становлення музею позитивно впливала
співпраця з Чернівецьким університетом, який на початку його становлення
передав у фонди велику колекцію творів (94 предмети) (Енциклопедія історії
України, 2003, с. 388.).
Цікаво, що для комплектації музею в краї розгорнулася дуже активна
просвітницька робота із залученням науковців, громадськості, населення,
зазначалася суспільна важливість цієї діяльності. Центральна комісія з
питань збереження пам’яток приділяла значну увагу створенню необхідних
умов для збереження антикваріату, за допомогою газет, виступів, роз’яснень
тлумачили людям необхідність передачі старожитностей у власність
держави. При цьому крайова влада навіть зобов’язувалася виділяти кошти на
їхнє придбання. Музейні експонати групувались і вже тоді відбувалася
класифікація за 5-ма категоріями: археологія; етнографія; історикомистецькі, природничо-історичні предмети; документи і рукописи. Ця робота
розпочалася ще у 1886 р., коли розпочав свою роботу Комітет зі створення
музею, до якого входив і ректор університету К. Томащук, який стверджував,
що “найкраще місце на сторінках історії посіли ті держави, які турбувалися
про освіту” (Костянтин Томащук: повернення у славі в Чернівці / укл.
Т. Марусик, 2016, с.44.).
Статутом музею передбачався збір мистецьких виробів, моделей,
формування бібліотеки, проведення виставок з показом творів мистецтва та
промислових виробів; сприяння створенню підручників для освіти, зокрема
промислової; підтримка промислів краю. З експонатами систематично

250

працювали дослідники: всі вони були описані, згруповані та пронумеровані.
Видавався також щорічник Буковинського крайового музею, в якому
публікувалися звіти, наукові праці. Продуктивною була діяльність відомого
вченого-дослідника Р. Кайндля – почесного іноземного члена Наукового
товариства імені Шевченка (разом з А. Енштейном, Максом Планком,
Т. Масариком та ін.). У праці “Історія Чернівців від найдавніших часів до
сьогодення” (1908) він написав: “З часу відкриття університету в 1875 р.
духовее життя зазнає різноманітних нових імпульсів. Виявом таких прагнень
є також заснована ще в 1851 р. крайова бібліотека та відкритий у 1863 р.
крайовий музей, 1888 р. був відкритий і промисловий музей. Потяг до знань
знаходить своє красномовне вираження і в тому, що добре відвідуються
численні науково-популярні лекції, шкільні курси тощо. Постійно росте
кількість газет, освітніх товариств” (Кайндль, 2005, с. 287.). Отже, діяльність
музеїв збагачувала суспільне життя.
Важливу роль у розширенні інформаційно-культурного середовища
мали щорічники крайового музею (видано 14 номерів). Вони були не просто
публічними, гарно ілюстрованими, в них публікувалися цікаві наукові
дослідження в галузі народної культури, мистецтва, архітектури, археології
авторства Є. Максимовича, Ф. Кайндля та інших. У 1927 р. було створено
Спілку збирачів старовини й любителів науки народовідання. Її мета
полягала у “збиранні матеріалів та предметів, що відносяться насамперед до
земель заселених українцями в Румунії”.
Подією особливого значення, яка виходила за межі Буковини, стало
заснування Музею народовідання. Ця україноцентрична ідея, як і музейний
заклад, були для тих часів надзвичайно сміливою позицією з огляду захисту
національних інтересів українства. Вона отримала дуже широку підтримку
українського населення, періодично висвітлювалася на сторінках газет
“Рідний край”, “Час”. У часописах публікувалися і повідомлення про надання
музеям фінансової допомоги та експонатів. Суттєво, що за короткий період
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фонди новостворених музеїв поповнилися багатьма різнопрофільними
колекціями та експонатами: археологічними та етнографічними пам’ятками,
нумізматичними

збірками,

творами

культового

мистецтва,

цінними

рукописами, іконами, стародруками, виробами прикладного народного
мистецтва. До розвитку музейництва долучалися різні українські організації,
зокрема й Українська видавнича спілка, Український Народний Дім. Про
підтримку музейництва свідчить видання 1928 р. “Український музей
народовідання в м. Чернівці”, яким опікувалися високоосвічені громадські
діячі К. Купчанко та В. Залозецький-Сас.
У

складних

умовах

бездержавності

музеї

відігравали

помітну

консолідувальну роль для українського населення, для письменних та
неписьменних людей, зберігали ріднокультурні зв’язки зі своєю історичною
минувшиною і надії на краще майбутнє, хоча відображали достатньо
неповний сегмент суспільного і культурного життя українців. Екскурсії,
виставки, постійні різнотематичні експозиції, каталоги, публічні звіти,
організація лекторіїв і фахових курсів, інформація в газетах, журналах,
науково-популярних збірках та інші форми взаємодії посилювали інтерес
населення до цього культурного напряму, що сприяло пізнанню “себе” і
світу, впливали на формування ментальності й утвердження своєї історичної
давності,

зміцнювали

прагнення

до

єдності

українства,

виховували

національну свідомість. Навіть за таких незначних можливостей показували в
Європі і світі свою національну своєрідність, досягнення.
Завдяки музеям, які зберігали культурні раритети, українство було
знаним у світі. Каталоги, експозиції, експонати тих часів уможливлюють
об’єктивне “читання” власної історії, повертають (як уроки) сучасникам
пам’ять про діяння великих українців і культурну спадщину тих часів.
Характеристика окремих аспектів розвитку музейних закладів на Буковині,
як і в інших частинах українських земель, що знаходилися під протекторатом
Австро-Угорщини, свідчить про об’єктивні процеси інтеграції музейних і
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культурно-освітніх

закладів.

Хоча

документальних

джерел

щодо

функціонування музейної освіти і, відповідно, і музейної у діяльності
культурно-освітніх установ майже не трапляється, практично й сутнісно
можна стверджувати про її наявність. Насамперед, чимало керівників
новостворених музеїв за освітою і основним родом діяльності були
педагогами, наприклад, першим директором Крайового музею (1887) було
призначено відомого архітектора, директора Чернівецької промислової
школи Й. Ляйцнера. Експонати, матеріали, походження чи призначення
виробів з дерева, металу, скла, кераміки, пристрої для брошурувальних та
палітурних робіт, текстильні вироби, прикраси для жінок, східні вироби, мала
пластика та вироби з каменю, антикваріат, бібліотека з колекцією ескізів
(Матвіїшин) цілком відповідали змісту навчальних програм цього закладу.
Практично до створеної вже колекції моделей, копій архітектурних деталей,
зразків продукції, виготовленої на промислових підприємствах, додавалися
більш цінні музейні експонати, експонати, які активно використовувалися
учнями промислової школи, слугували як наочні засоби для навчального
процесу.
Слід зазначити, що навчання на основі використання музейних
експонатів мало низку переваг, оскільки значно розширювався діапазон
можливостей змістового і методичного напрямів. Музейні зібрання містили
унікальні колекції, що походили з різних країн світу, характеризували відомі
мистецькі школи Європи.
Стихійно
безперервних

й

організовано

процесів

взаємодії

формувалася
навчальних

модель
і

інтегративних

музейних

закладів.

Стимулювався цей організаційний культурно-освітній процес публічними
просвітницькими заходами, які привертали увагу професійного середовища і
широких

мас

населення.

Сучасний

дослідник-мистецтвознавець

Г.

Матвіїшина у серії наукових публікацій “Перші музеї на Буковині” ґрунтовно
описує еволюцію музейної справи в цьому краї та процеси взаємодії освітніх
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і культурних закладів. Одним з перших таких заходів, проведених музеєм і
промисловою школою, – пише вона, – була виставка меблів (1890). Пізніше
(1892) відбулася і перша виставка-продаж килимів; 1895 р. – різдвяна
виставка меблів та предметів побуту; 1896 р. – знарядь і двигунів. На
перетині ХІХ і початку ХХ-го століть в Чернівцях активно працювало
“Товариство друзів мистецтва на Буковині” (“Gesellschaft der Kunstfreunde in
der Bukowina”). З їх допомогою організовувалися мистецькі виставки. Так,
1897 р. ознаменувався Міжнародною виставкою картин. Важливим є те, що
це товариство почало презентувати твори місцевих діячів мистецтва, які мали
можливість “прекрасно і достойно експонуватися” (Матвіїшин).
Історичний,

мистецько-промисловий

напрям

діяльності

музеїв

відображав не лише рівень розвитку культури і промисловості у краї та за
його межами, але й сприяв підвищенню ефективності навчального процесу,
підвищенню кваліфікації робітників та майстрів, вивченню й збереженню
набутого досвіду, зокрема, технічних прийомів та показу передового у
ремісничій галузі, активізації просвітницької роботи серед населення. Про
популярність і важливість музею свідчить той факт, що об’єднання
“Товариство друзів мистецтв у Чернівцях”, зареєстроване 15 серпня 1903 р.,
у своєму статуті вперше зазначило, що у випадку розпуску організації їхнє
майно мало передаватися Промисловому музею в Чернівцях. Таке рішення не
було випадковим, оскільки й музей, і ця організація опікувалися не лише
професійним

мистецтвом,

а

й

народними

промислами,

кустарним

виробництвом, що свідчило про зміни в суспільстві, яке відчуло віяння
індустріального розвитку. Музей проводив виставки на основі власних
фондів і приватних колекцій. Форми і методи роботи виставок передової
техніки й технології нагадують сучасні: підприємці Буковини та сусідніх
країн

(Румунії,

Росії)

могли

закуповувати

експонати.

За

рахунок

промислових і художніх виставок-продажів, які широко практикував
Промисловий музей, покращувалось його матеріальне становище. Музей
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заснував фахові навчальні курси: від технології домашніх промислів до
курсів з архітектури, металообробки, технології обробки каменю. На курсах
викладали відомі фахівці з Буковини і з інших країн Європи. Важливо
наголосити, що видавались також підручники та посібники.
У Чернівцях діяв і Православний архієпископський єпархіальний
музей, заснований 31 березня 1887 р. як музей церковних старожитностей (у
будинку семінарії в резиденції буковинських митрополитів). Скорочено його
називали церковним. Збірку музею, яка знаходилася у різних куточках
Буковини, почали збирати ще з середини ХІХ століття: у фондах Державного
архіву Чернівецької області збереглися урядові циркуляри і матеріали
консисторії, які свідчать про те, що був зроблений перелік архітектурних
споруд (серед них собори, церкви, монастирі), які підлягали охороні, та опис
предметів старовини (Матвіїшин).
Наприкінці століття було вирішено (ймовірно, керувалися не лише
циркулярами з Відня і Львова) про заборону торгівлі реліквіями та вивозу за
межі

Буковини

церковних

предметів.

Відповідно

до

розпоряджень

Міністерства культів (1860, 1874), продаж церковних цінностей вартістю
понад 200 крон вимагав дозволу відповідного крайового органу. Діяльність
Крайового та Промислового музеїв спрямовувалася на впорядкування цінних
експонатів,

зосередження

їх

в

одному

приміщенні

та

проведення

інвентаризації церков та монастирів з метою виявлення стародруків та інших
предметів давнини, які мають історичну, мистецьку вартість. Зокрема,
циркуляром від 24 вересня 1899 р. суворо заборонялося передавати музею
церковні предмети без дозволу. Священників, настоятелів монастирів та
інших духовних осіб, у випадку порушень розпорядження, притягали до
дисциплінарної відповідальності.
Мета Єпархіального музею – збереження церковних старожитностей.
Тому величезну роботу було проведено, хоча й у закритому форматі для
публічних

оглядів,

величезну

роботу

в

парафіях

Буковини

щодо
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просвітництва простих парафіян та священників. Збірка музею формувалася
із церковних книг, манускриптів, предметів церковного вжитку, ікон та
зразків церковного малярства. У музеї створили Історико-археологічний
відділ та Секцію церковного мистецтва, якими завідували, відповідно,
професори Євген Козак та Євген Максимович. Так, Є. Козак об’їздив
практично усі парафії для інвентаризації церковного й монастирського
майна. Після цього він подав детальні звіти консисторії про наявність у них
стародруків, манускриптів, інших предметів, які мають історичну та
мистецьку вартість (Матвіїшин).
Вивчення документальних джерел показує, що більшість буковинських
музеїв тих часів, й особливо у 20-30-х рр. ХХ століття, не відображали
національно-культурні й духовні інтереси українського населення.
Отже,

кожному

народові,

особливо

українцям,

необхідно

було

самостверджуватися у своїй національно-культурній ідентичності. Для
значної частини населення цінними були ті установи, які формувалися на
засадах

україноцентричних

принципів.

“Основне

значення,

–

пише

Г. Матвіїшина, – мали Український музей народовідання та Музей
гуцульського

мистецтва,

зорганізовані

сподвижниками

українства:

В. Залозецьким, В. Купчанком, Є. Лазарем, – які ставали в умовах диктатури
Кароля ІІ одним з консолідуючих факторів нації та головним – у збереженні
старожитностей” (Матвіїшин).
У цей період (1929) відкривається Ужгородський земський музей,
головні збірки і колекції якого стали базовими для Закарпатського
краєзнавчого

музею,

заснованого

в

1945-му,

як

Народний

музей

Закарпатської України. В основі його зібрання були також колекції й інших
музейних

осередків

краю.

Від

1947

р.

він

був

розташований

в

Ужгородському замку – пам’ятці архітектури ХІІІ–ХVІІІ століть, а в 1950 р.
до його складу ввійшов і Мукачівський музей імені Т. Легоцького. Музей
заснований у 1945 р. До структури музею на правах відділеньфілій входять:
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меморіальні будинки-музеї народних художників України Федора Манайла
та Андрія Коцки (Закарпатський краєзнавчий музей. Енциклопедія історії
України, 2005, с. 204–205.).
Від 1991 р. при музеї функціонує Центр вивчення народної музичної
культури Карпат. У фондах замку зберігається близько 120 тис. пам’яток,
серед них: цінні археологічні збірки, зокрема одна з найбільших в Україні
колекція бронзових виробів переважно ХІІІ–ХІІ ст. до н.е. (близько 3 тис.
одиниць), пам’ятки нумізматики (близько 12 тис.), холодна й вогнепальна
зброя ХІV – поч. ХХ століття, рідкісні рукописи ХIV–XVII століття
(“Мукачівський псалтир” XIV століття, “Королівське Євангеліє” XIVст. та
ін.), слов’янські стародруки XVI–XVII століття, унікальні колекції народних
музичних інструментів, одягу й вишивок Закарпатської України, історичні
документи тощо. До структури музею також входять меморіальні будинкимузеї народних художників України Ф. Манайла та А. Коцки. Від 1991 року
тут функціонує Центр вивчення народної музичної культури Карпат
(Закарпатський краєзнавчий музей. [Електронний ресурс]). Зберігають
тяглість історії і традиції краю Закарпатський художній музей імені Й.
Бокшая,

Хустський,

Свалявський

краєзнавчі

музеї,

Виноградівський

історичний музей та інші.
Ретроспективний аналіз показав, що впродовж тривалого періоду
бездержавності українського народу, в складних умовах політичного,
національно-культурного

і

соціального

розвитку,

денаціоналізаційних

процесів відбувався поступ музейної культури, просвітницького руху
українства. Визначна роль у цьому процесі належала відомим українцям, які
проводили значну науково-дослідницьку, культурноосвітню, організаційнопедагогічну, громадську роботу щодо становлення і розвитку національної
музейної справи, залучення широких мас населення до пізнання і вивчення
культурної, матеріальної та духовної спадщини в новостворених музеях.
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Висновки до третього розділу
На основі вивчення широкої джерельної бази виявлено, що витоки
національної музейної справи, музейного просвітництва на українських
землях пов’язані з так званою протомузейною еволюцією часів Київської
Руси. У цей період було створено культурно-мистецьку спадщину, зібрано й
збережено безцінні художні, мистецькі, духовні пам’ятки української
культури, які знаходилися в соборах, церквах, ризницях, монастирях і
бібліотеках. Культурне музейне відродження відбувалось у період козаччини,
Гетьманської держави, УНР. Історія створення музейних центрів (Батурин,
Глухів, Чигирин) засвідчує, що у періоди зміцнення козацької держави,
правління гетьманів-державників і просвітників це були осередки зібрань
винятково важливих історично-культурних, мистецьких, наукових творів і
пам’яток, колекцій книг, художніх виробів і картин.
Розвиток музейного просвітництва на українських землях у другій
половині ХVІІ – ХІХ ст. відбувався в умовах колоніального поневолення
Російською та Австро-Угорською імперіями. Лише визвольні національні
змагання українського народу 1917-1921 рр., проголошення Української
Народної Республіки створювали для цього сприятливі передумови. Деяке
послаблення ідеологічної заангажованості у 20-х роках ХХ ст., процеси
українізації зумовили посилення уваги до утвердження прогресивних ідей у
розвитку

національної

музейної

справи

(активізація

музеєзнавчої

просвітницької роботи, розширення мережі нових музеїв, видання музейних
альбомів, путівників, буклетів, каталогів, збірників наукових праць тощо).
Водночас аналіз досліджень М. Катерноги, Г. Мезенцевої, М. Бондаря,
Л. Славіної, К. Матейко, І. Буланого, І. Явтушенка та інших доводить, що
педагогічно-просвітницька діяльність в музейних осередках і закладах освіти
здебільшого спрямовувалась на виконання партійного завдання – виховання
“нової радянської людини”.
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Вивчення архівних документів уможливило з’ясувати, що важливу
роль у пам’яткоохоронній галузі, збереженні культурної спадщини в Україні
відігравало Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
(засновник – Г. Логвин, 1965). У його роботі брали активну участь М. Бажан,
О. Гончар, П. Загребельний, В. Сарбей, П. Тронько, Ф. Шевченко, які
ініціювали

спорудження,

відновлення,

впорядкування

історичних

пам’ятників, будівництво меморіальних комплексів і громадських музеїв,
зокрема: пам’ятних Шевченкових місць у Чигиринському районі на
Черкащині, музею-садиби Івана Котляревського у Полтаві, Національного
музею народної архітектури та побуту України в Пирогово, Національного
заповідника на острові Хортиця.
У розділі проаналізовано творчу діяльність талановитих митців,
громадських діячів, подвижників, зокрема П. Тронька – голови цього
Товариства.
заснування

Ним

ініційовано

Всеукраїнського

широку

фонду

пам’яткоохоронну

відтворення

пам’яток

програму:
історико-

культурної спадщини, започаткування Державної програми відтворення
знищених пам’яток історії та культури України, відновлення видання
журналу “Краєзнавство”, забороненого в 1930 р., започаткування щорічної
премії Д. Яворницького. Автор Державної програми розвитку українського
краєзнавства, П. Тронько доклав багато зусиль до перетворення Переяслава
на місто-музей, створення Музею народної архітектури і побуту України в
Переяславі (“Троньківка”).
З’ясовано, що у 60-70-х рр. ХХ ст. спостерігалась активізація музейної
справи. Практично в усіх музеях створювалися громадські ради, а на місцях –
музейні комісії. У Києві діяв Республіканський методичний кабінет
музеєзнавства. У 70-х роках минулого століття в Україні було створено
понад два десятки державних музеїв: Літературно-меморіальний музей Лесі
Українки в Новоград- Волинському (1963), Літературно-меморіальний музей
Максима Рильського у Києві (1966), Літературно-меморіальний музей І.
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Нечуя-Левицького в Стеблеві на Черкащині (1968), Музей космонавтики С.
Корольова в Житомирі (1970), Літературно-меморіальний музей О. Гріна у
Феодосії (1970). Розширювалася мережа нових культурно-освітніх музеїв
народної архітектури і побуту. В 1965 роціна Хортиці відкрито Державний
історико-культурний заповідник. Тоді в Україні діяло 150 державних музеїв,
понад дві тисячі громадських музеїв різного профілю. Музеєзнавці
здійснювали велику пошукову роботу. До

музейних закладів надходили

десятки тисяч нових експонатів. Удосконалювалися форми і методи
діяльності музейних установ та їх вплив на різні верстви населення.
Географія музейних закладів постійно розширювалася. Набуло масового
характеру створення громадських музеїв, багато з яких невдовзі ставали
народними. У ті ж роки розпочалася уніфікація музеїв за певним алгоритмом:
музейна кімната – музей на громадських засадах – народний музей – філіал
державного і, нарешті – державний. Так, у 1975 р. 37 народним музеям було
надано статус філіалу державного, а 226 – народного (на громадських
засадах).
Вивчення понад 75 документальних і 60 літературних джерел з
музеєзнавства та 32 навчально-методичних матеріалів радянського періоду
уможливило висновок щодо посилення уваги дослідників до ідей музейної
педагогіки. Перші програми з музейної педагогіки і музейної справи було
розроблено викладачами кафедри археології та музеєзнавства Київського
державного університету імені Т. Г. Шевченка. Одна із них – програма
спецкурсу “Історія музейної справи та її сучасний стан” (1972).
У 80-х роках минулого століття розроблялися методики проведення
екскурсій в музеях, визначалася їх тематика; обґрунтовувалася послідовність
підготовки і проведення музейної екскурсії тощо. Виявлено, що музейна
сфера, освіта, наука в Україні у цей період не послуговувалися поняттям
музейної педагогіки в науковій теорії й освітній практиці. Здебільшого
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використовувалися

поняття

“виховна

робота”,

“культурно-освітня”,

“культурно-виховна діяльність”.
Доведено, що музейна політика в Україні 60-80-х років ХХ ст.
підпорядковувалася партійній ідеології. На основі марксистсько-ленінської
доктрини здійснювалися наукові розвідки з музеєзнавства. Водночас
наголосимо, що навіть у найбільш скрутні часи для України культурний
поступ українства не припинявся. Творчі здобутки громадських, культурних,
політичних

діячів,

збереження

пам’яток

духовної,

інтелектуальної,

матеріальної культури, історичної спадщини в українських музейних
закладах, теоретичні і науково-педагогічні ідеї покладено в основу
інноваційного

розвитку

сучасної

музейної

справи,

педагогічно-

просвітницької діяльності музеїв.
Сучасна державна музейна політика, багатоаспектна педагогічнопросвітницька діяльність музеїв спрямована на підтримку і розвиток
ціннісного потенціалу української нації, удосконалення освітнього процесу,
просвітницької і науково-дослідницької діяльності. Безумовно, це впливає на
розвиток національної свідомості, культурних компетенцій і здатність
особистості до культурного самовираження.
Результати

дослідження,

представлені

у

розділі,

висвітлено

у

публікаціях автора: Філіпчук, Н. (2017d), Філіпчук, Н. (2018a), Філіпчук, Н.
(2019c), Філіпчук, Н. (2019d), Філіпчук, Н. (2020h), Filipczuk, N. (2020j).
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РОЗДІЛ 4
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МУЗЕЇВ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
У розділі викладено загальну характеристику взаємодії музеїв і
закладів освіти; проаналізовано основні напрями і зміст педагогічної
взаємодії; розкрито особливості комунікації в системі “музей – заклад
освіти”;

розкрито

сутність педагогічної культури

в

просвітницькій

діяльності музеїв; визначено музейну педагогіку в системі підготовки
фахівців з музейної справи.
Завдання освіти, полягає в тому, щоб наповнювати зміст навчального,
виховного процесу “культурною” інформацією, яка здатна етизувати
особистість. Для цього школа мусить вийти за межі свого відомчого
простору, інтегруватись з багатьма іншими соціокультурними інституціями.
Такий підхід не тільки збагатить якість наявної інформаційної бази, якою
володіють освітні заклади, але й значно вдосконалить сам процес виховання
особистості. Однією з ефективних інтеграційних моделей, що позитивно
впливають на творення людини і громадянина є “школа-музей”. Зміна
сутнісної парадигми з її перетворенням “музею-хранителя” на “музейкультурний

центр”

лише

посилило

його

суспільну

значущість

як

соціокультурної інституції. Він став передусім місцем, де осмислюється
культурна спадщина, місцем історичних уроків для сучасного і майбутнього,
гуманітарним, науковим, економічним ресурсом для розвитку суспільства. У
контексті зазначених проблем глобального і національного характеру,
музейна культура наділена унікальним інформаційним потенціалом, який
здатен “оздоровлювати” соціальне середовище шляхом заміни чи витіснення
того масиву інформаційного буму, який згубно впливає на особистість.
Освіта в умовах реформування змісту навчальних планів, програм,
підручників має враховувати невикористовувані й приховані можливості
музейних закладів. З огляду на те, що зміни в музейній політиці охоплюють
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не тільки покращення функцій збереження, дослідження чи інтерпретації
експозицій, але, насамперед, посилення просвітницької, освітньо-виховної
ролі музеїв, майбутнє трактується як підвищення сили взаємодії та синтезу
музейної, освітньої культур. Не лише школа потребує для свого розвитку й
удосконалення культурних надбань музеїв, не менш важливою для останніх є
також освітня галузь, оскільки за будь-яких обставин незмінною стратегією
для музею залишатиметься оптимальне використання свого “капіталу”, що
містить у собі культурну колекцію (фонди), яка мусить стати привабливою,
тобто стати цікавою для відвідувачів. Збільшення відвідуваності є ключовим
аспектом у музейній справі.
4.1. Загальна характеристика взаємодії музеїв і закладів освіти
Дослідження теми взаємодії систем: “музей – заклад освіти”,
“музейний простір – освітній простір”, “музей – суспільство”, “музей –
соціокультурне середовище” на основі ретроспективного аналізу зумовило
необхідність пошуку та використання широкої палітри архівних документів і
матеріалів, першоджерел, це уможливило неупередженість та об’єктивність
розгляду та оцінювання подій, явищ, тенденцій. Документи центральних,
обласних, відомчих архівів сприяли ґрунтовному висвітленню зазначеної
педагогічно-просвітницької проблематики діяльності музеїв в Україні, місця і
ролі музейних інститутів у суспільстві, а також простежити сутнісні впливи
політичних, ідеологічних, національно-культурних факторів на характер і
зміст взаємодії музеїв та освітніх закладів, формуючи ментальну культуру та
суспільну свідомість, історичну національну пам’ять. Здійснюючи історикопедагогічний аналіз, ми прагнули уникати тенденційності в підходах та
оцінках таких питань як характеристика розвитку національної музеології,
педагогічно-просвітницької місії музеїв. Адже історичний досвід показує, що
в Україні впродовж усього досліджуваного періоду існували дуже гострі
суперечності в сферах музейної справи, освіти, культури, формуючи ціннісні

263

світоглядні парадигми в погляді на історію, національну спадщину, суспільне
буття українського народу.
Новою віхою, про що засвідчують документальні раритети, у системі
взаємодії музеїв та освітніх закладів стало відновлення української
незалежності. В освітній, культурно-інформаційний, музейний простір
повернуто свідомо забуті, заборонені історичні факти, славетні імена
видатних українців, безцінні культурно-історичні, духовні пам’ятки, створені
багатьма поколіннями українців. Музей, школи, університети, інші заклади
освіти почали виконувати свою гуманістичну місію щодо повернення народу
його історичної, національної, державної пам’яті, національної свідомості,
української ідентичності, гідності і гордості за свою культуру, Українську
державу. Використання архівних даних, новітніх фактів, уведення в науковий
обіг та аналіз не використовуваних досі в цьому контексті документів
відкрило широкі можливості для об’єтивних й обґрунтованих оцінок і
висновків

з

проблем

педагогічної-просвітницької

діяльності

музеїв,

закладаючи водночас і нові підходи в систему соціогуманітарної політики
України – важливого процесу духовного оновлення суспільства, його
інтелектуального, громадянського розвитку.
Суспільні

завдання,

функції,

пріоритети

музею

як

культурно-

просвітницького, науково-дослідного закладу охоплюють багато аспектів
життєдіяльності, а також різні за віком, соціальним станом та інтересами
верстви населення. Величезна кількість пам’яток національної та світової
культурної спадщини зумовлюють мотиваційний інтерес людини та
суспільства. Безперечно, що музеї треба розглядати також як обов’язковий
компонент туристичної політики, бізнесової діяльності. Завдяки їм значно
активізовуються економічні, соціальні процеси в країнах, регіонах, де існує
розгалужена музейна мережа, а також розвивається діалог культур і народів,
оскільки вони (музеї) приваблюють значну кількість іноземних та
вітчизняних туристів. Ці заклади презентують образ певної країни, народу,
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уособлюють культурні цінності конкретної спільноти, нації, цивілізації. У
більшості країн світу музеї стали найкращою презентацією їхнього
культурного, духовного, політичного розвитку. Визначні музеї світу (Лувр,
Британський

музей,

Галерея

Уффіці,

Ватиканський

музей,

Прадо,

Метрополітен-музей, Каїрський музей, Ермітаж…) протягом року відвідують
мільйони туристів з усього світу. Вони є найбільшими скарбницями реальних
пам’яток історії, матеріальної, духовної культури, що стали невід’ємною
частиною життєдіяльності народів і держав. Музеї (у класичному розумінні
цього слова), які з’явилися у ХVІІІ столітті, відіграли величезну роль в
культурно-історичному процесі людської цивілізації. Їхня поява є ознакою
потужного суспільно-політичного і духовного пробудження народів, які
розглядали культуру, мистецтво як особливу сферу буття.
Біля витоків створення музеїв були особистості, які мали різні інтереси.
Багатство, слава, честолюбство перепліталися із захопленням прекрасним і
дивовижним. І ті правителі, які присвячували життя мистецтву, робили
важливий історичний внесок у розбудову культури своєї держави. В Іспанії
ХVІІІ ст. саме з королівської колекції почав вибудовуватися мадридський
публічний музей Прадо, який пізніше стане одним з найбільших та
найвизначніших у європейському й світовому мистецькому просторі.
Сьогодні тут представлені найвидатніші твори іспанських, італійських,
фламандських, інших європейських шкіл. Босхе, Мурільо, Веласкес, Ель
Греко, Гойя, Сурбарана – художники, твори яких залишаються окрасою
світового мистецтва. Захоплюючись шедеврами Прадо, слід пам’ятати про
той неоціненний внесок у музейну справу, зроблений королевами Іспанії –
Ісабель де Брананца та Марією Хосефою Амалією. Остання, німкеня за
походженням, запозичила багато цінного з німецької музейної культури,
зокрема з Дрезденської картинної галереї, що додало вишуканості й
різноаспектності нововідкритому музею в Мадриді (1819 р.). Варто визнати,
що завдяки духовному просвітництву й освіченості окремих очільників
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папського престолу в 1769 році став функціонувати музей Ватикану, який
інтегрував найвизначніші музейні колекції, скульптури, картини, споруди.
Серед 1400 його залів, понад 70 тисяч експонатів знаходиться одна з
найвеличніших пам’яток – Сікстинська капела. Надзвичайно цінними є також
раритети православного іконопису, стародавнього сакрального мистецтва.
Безумовно, кожен музей світового рівня має оригінальну історію свого
становлення, кожен із них містить своєрідну спадщину і надбання
національних

культур

світу,

зберігає

особливі

пріоритетні

напрями

презентаційних показів, наукових досліджень, музейного будівництва й
розвитку. Проте всі вони наділені спільною рисою в історії походження і
становлення. Завжди біля витоків народження музею знаходилися ініціатори
їхнього створення. Вони хоча й були різними за своїм походженням,
соціальним статусом, майновим цензом, ставленням до влади, але спільним
для них ставало усвідомлення значущості збереження для народу, майбутніх
поколінь пам’яток історії, культури, мистецтва, природи. Ними могли бути
митці, науковці, представники багатих і панівних суспільних верств
населення, особистості, що керували королівськими і царськими династіями,
уряди і парламенти країн. Їхні рішення, ініціативи, підтримка часто ставали
вирішальними для становлення багатьох подібних культурних інституцій, які
сьогодні визначають світову музейну моду. Так, 1865 року Єгипетський уряд
приймає доленосне рішення щодо створення Каїрського музею, який
перетворився не просто в один з найбільших музеїв на планеті, але й є
унікальним сховищем дорогоцінних пам’яток давньоєгипетської культури.
Колекція, що складається з понад 120 тисяч оригінальних предметів, зберігає
раритетні зібрання всіх історичних періодів давнього Єгипту.
A ось Метрополітен-музей у СШA має іншу історію свого становлення.
Це була не урядова чи президентська ініціатива, а громадська, виявлена
шанувальниками мистецтва й окрім цього – заможними людьми. Заснований
групою американських підприємців 1870 року на основі приватних художніх
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колекцій, він уже в 1872 році відкрився для загального публічного огляду.
174 картини Пуссена, Халса, Ван Дейка, Тьєноло та інших європейських
живописців стали тим ядром картинних експозицій, навколо якого дуже
швидко розрісся важливий осередок світової культури. У 20-му столітті
музей в Нью-Йорку здобув славу в культурно-мистецькому просторі світу.
Він наділений деякими якісними характеристиками, що викликають повагу і
суспільне схвалення. Важливо, що в заможній Америці утримання й розвиток
такого унікального закладу національної історії та культури в основному
(відповідно усталеній традиції) покладено не на державу, а на громаду,
шанувальників, спонсорів і меценатів музейної культури. Висока етична
норма (допомога музею) залишається гарною традицією впродовж майже 150
років. Кожен меценат намагався зробити музей кращим, багатшим,
цікавішим. Відомий приклад, коли один із засновників Метрополітен-музею
Д. Кансетт заповів для нього як дар свою приватну колекцію з 38 картин.
Щодо самого музею то, також можна згадати низку повчальних прикладів
для наслідування. Скажімо, найголовніше – відкритий публічний доступ
народу до культурних надбань, зокрема і тих, хто неспроможний придбати за
відповідні кошти вхідний квиток. Практика свідчить, що потенційний
відвідувач музею може придбати, по-перше, квиток у касі за будь-яку
вартість і навіть безкоштовно (на прохання). Для українського музейного
простору, як і для інших інституційних закладів, такі підходи, зокрема з
питань доступу громадян до культури, меценатства з боку бізнесового
середовища щодо підтримки музеїв України, музейної політики держави в
умовах деколонізації, декомунізації, національно-патріотичного виховання
суспільства, особливо молоді, й досі залишаються актуальними.
Сьогодні стають зрозумілими закономірності підходів у музейній
справі. Дієву політику в цьому аспекті життєдіяльності можна формувати
лише завдяки інтегрованим зусиллям і соціальному партнерству держави,
бізнесу, громадянських інститутів, церкви, сім’ї, молодіжних і міжнародних
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організацій. Комерціалізація є найбільш негативним чинником, який
ускладнюватиме зв’язок і доступ людини до культури. Існують принаймні дві
галузі життєдіяльності, винятково важливі для людини, суспільства, держави,
які не можна піддавати ринковій стихії, – освіта і культура. За найскладніших
обставин економічного, соціального, політичного характеру в культурному
просторі

має

функціонувати

державна

музейна

політика.

Можна

погоджуватися з тим твердженням, що музейна галузь потребує значних
державних і громадських витрат. І не дивно, адже це – інвестування в
людину, що ніколи не передбачає отримання економічно-фінансової
“вигоди” чи “прибутку”. Проте варто визнати як аксіому, що інвестування в
людину

є

найбільш

ефективним,

завжди

безпрограшним

“капіталовкладенням”, яке зумовлює результат, розрахований на близьку і
далеку перспективу, для нинішніх і майбутніх поколінь. І хоча природно, що
музеї стали невід’ємною частиною туристичного бізнесу, а все те, чим
займаються музейні заклади (виставки, конкурси, музейні фестивалі,
конференції, мистецькі діалоги), спрямоване на стимулювання туристичної
промоції, активізацію туристичного руху.
Закономірно, що всі ці напрями роботи, як розбудова музейної
інфраструктури, функціонування антикварних і сувенірних магазинів,
майданчиків для виставкових галерей, запровадження новітніх технологій і
формування музейних експозицій, сприяють бюджетним надходженням і
частково задовольняють нагальні потреби музейництва. Вони є лише тими
засобами і формами, які підпорядковані найголовнішій меті – формування
світогляду, культури історичної пам’яті, етичних й естетичних смаків
людини. Якщо говорити про Україну, то нині для суспільства вкрай
необхідне отримання нових знань, переосмислення цінностей щодо власної
історії, культури, з огляду на минуле свого суспільного розвитку; виховання
у відвідувачів власного ставлення до “чогось чи когось” у незалежній
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державі; якісно інші аспекти громадянського і культурного самовираження
особистості.
Академік І. Зязюн наголошував, що необхідно передусім утілювати у
виховному процесі наступні ідеї: “людини культури – вільної особистості,
здатної до самовизначення у світі культури і яка має якості громадянина;
людини культури – духовної особистості, здатної до виховання і
самовиховання духовних потреб, зокрема у пізнанні, рефлексії, красі,
спілкуванні, у пошукові смислу життя, щастя, прагнення до ідеалу; людини
культури – творчої особистості, здатної до самоствердження у всіх сферах
життєдіяльності;

людини культури – адаптивної особистості, здатної до

життя в певному культурному просторі, життя в умовах діалогу культур…,
дбати про благополуччя сім’ї, країни” (Зязюн, 2008, с. 95-96).
Музеї, як й інші культурні та освітні заклади, насамперед виконують
соціальну, культурно-просвітницьку, освітню та наукову функції, що є
важливими елементами виховного суспільного процесу. Незалежно від
профільного напряму, форми власності та системи підпорядкування, музей є
центром культурного життя конкретного населеного пункту, громади,
регіону, країни. Головним завданням музейної адміністрації, музейних
педагогів є максимальне забезпечення поінформованості населення, що
знаходиться, насамперед, під впливом конкретного закладу, про наявність і
якісні характеристики тієї спадщини матеріальної та духовної культури, що
містяться у фондах і експозиціях конкретного музею.
Особливо важливо, щоб широка громадськість усвідомлювала значення
національної культурної спадщини, що в багатьох країнах вважають
ціннісним національним надбанням, гордістю нації та держави.
В Україні важливу роль в цьому контексті відіграють національні
музеї, а також усі музеї, в яких зберігається державна частина Музейного
фонду України. Офіційна музейна сфера України, за даними Міністерства
культури і туризму України, 470 музеїв (в 2009 році їх було 458). Найбільшу

269

частку серед державних і комунальних закладів мають: краєзнавчі – 146,
історичні – 140, літературні – 45, художні –73, природні – 5, технічні – 2,
етнографічні – 8. У державних і комунальних музеях зберігається майже
12 млн музейних предметів. Експонується лише десята частина всіх
музейних скарбів (Музеї України). Отже, цей фонд є унікально ціннісним
потенціалом

для

наукових

розвідок,

культурно-освітньої

діяльності,

просвітництва, активного розвитку туризму, удосконалення навчальновиховного процесу в освітніх установах, а також для ідеологічного,
політичного, мілітарного спротиву державам і народам, які загрожують
національним інтересам України. Ці напрями науково-дослідницької та
просвітницької роботи є особливо важливими для музейного середовища за
умов продовження російсько-української війни, агресії з боку Росії. Музейні
експонати,

раритетні

історичні

пам’ятки,

рукописи,

стародруки

і

документальні матеріали мають у собі потенціал історичної правди, що
сутнісно впливає на формування свідомості, ментальності, національної
ідентичності громадян. Нажаль, значна кількість (навіть переважна частина)
музейних предметів та експонатів не можуть бути використані в наукових,
освітніх,
відсутність

просвітницьких,
належної

пізнавально-виховних

кількості

придатних

цілях.

приміщень

Адже

через

державних

і

комунальних музеїв, брак коштів лише незначна частина музейних фондів
можуть експонуватися, а багато цінних експонатів, з огляду на важливе
наукове значення, значний виховний, морально-етичний і естетичний
потенціал, потребують тривалої та трудомісткої реставрації. Нині йдеться не
лише про вдосконалення структури управління музейною справою, а й
передусім про якісне оновлення державної музейної політики.
Ця проблема стосується і 15 музейних установ, які безпосередньо
підпорядковані Міністерству культури України: Національний музей історії
України, Національний музей історії України у Другій світовій війні
(Меморіальний комплекс), Національний художній музей, Національний
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музей літератури, Національний музей Тараса Шевченка, Національний
музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний музей
у Львові, Національний музей “Меморіал жертв голодомору”, Національний
музей народної архітектури та побуту, Національний музей-меморіал жертв
окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”, Національний меморіальний
комплекс “Висота маршала І. С. Конєва”, музей історії Десятинної церкви,
Національний науково-дослідний реставраційний центр, Львівська галерея
мистецтв.

Їхні

експозиції,

історичні

пам’ятки,

музейні

предмети

відображають історичну й культурну генезу українського народу. Очевидно,
що цю унікальну музейну спадщину України ще донедавна репрезентував на
фаховому рівні в глобальній мережі лише єдиний сайт – “Музейний простір
України”. Разом з тим саме цей напрям, навіть за умов використання доволі
скромних

ресурсів,

зміг

би

ефективно

розблокувати

інформаційно-

культурний національний простір. Така активна форма музейних та
міжмузейних комунікацій, як фестивальні конкурси з притаманною їм
відкритою змагальністю, є недостатньою для PR-ефектів і проривів
музейного продукту на внутрішній і зовнішній культурні ринки.
Педагогічні меморіальні музеї відіграють важливу роль у здійсненні
просвітницької діяльності, особливо серед школярів та молоді, батьків та
вчителів. Вони є складовою в навчально-виховному процесі шкіл, освітніх
установ, де відбувається в найрізноманітніших формах в умовах музейного
середовища взаємодія педагогів, учнів, батьківської громадськості, багатьох
суспільних інститутів, направлена активізацію пізнавальної навчальної
діяльності,

громадянського

становлення,

інтелектуальний,

духовний

розвиток особистості. Важливо, що життєтворчість відомих педагогів
служить гідним прикладом наслідування передусім для учнівської молоді,
студентства, що обрало вчительський фах. Тому подібні музеї містять
значний виховний потенціал у системі людино творчості, забезпечують
державотворчі процеси і є тим місцем, де відбувається громадянський,
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національно-патріотичний, гуманістичний зріст молоді. Серед багатьох
музейно-меморіальних установ, створених в різні часи на честь авторитетних
педагогів-просвітників, учених, громадських культурних діячів, варто
виокремити такі, як:


педагогічно-меморіальний

музей,

присвячений

життю

та

діяльності видатного вчителя України і світу, вченого-педагога дитячого
письменника, автора багатьох педагогічних праць, колишнього директора
Павлиської середньої школи (зараз – навчально-виховний комплекс
“Павлиська

загальноосвітня

школа

I-III

ст.

№1

-

ліцей

імені

В.О. Сухомлинського”);


Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові

(засновано у травні 1998 р., а відкрито 22 серпня 2000 р. У музеї діє шість
експозиційних залів і
предметів,

які

зберігається понад 20 тисяч одиниць музейних

характеризують

різні

періоди

його

життя,

науково-

педагогічної, просвітницької і державної праці).
Ефективно

працюють,

здійснюючи

педагогічно-просвітницьку

діяльність, меморіальні музеї, присвячені творчості видатного педагога
А.С. Макаренка: Державний музей-заповідник А.С. Макаренка в с. Ковалівка
Полтавської області; педагогічно-меморіальний музей Антона Семеновича
Макаренка в м. Кременчук

Полтавської області; шкільний музей ім.

А. С. Макаренка у Харківській загальноосвітній школі I-III ступенів № 100
ім. А. С. Макаренка (відкритий 13 березня 1987 р); педагогічно-меморіальний
музей

А. С. Макаренка Долинської

загальноосвітньої

школи

№2

Кіровоградської області (1963 року відкрито експозицію, присвячена 75-тій
річниці від дня народження педагога, 1978 року відкрили шкільний музей);
кімната-музей А. С. Макаренка Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка; музей А. С. Макаренка в рідному місті
педагога Білопіллі Сумської області (25 жовтня 1969 р.); центр-музей у
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селі Подвірки Дергачівського району Харківської області, де у 1926-1928
роках функціонувала дитяча колонія (13 березня 1988 р.).
Важливу роль в популяризації педагогічних ідей, медичних знань
відіграє Національний музей-садиба М.І. Пирогова у Вінниці, відкритий у
1947 р.
Особливою увагою сучасних працівників освіти, педагогічної науки,
дітей і студентів користуються:


музей-лабораторія

педагогічної

спадщини

Олександра

Антоновича Захаренка – Народного вчителя, академіка НАПН України,
директора Сахнівської середньої школи Корсунь-Шевченківського району
Черкаської області (2010);


музей

Івана

Гуровича

Ткаченка

при

Богданівській

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. імені І.Г. Ткаченка Знам’янського району
Кіровоградської області (2004);


Чернівецький літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича

(1945);


літературно-меморіальний музей Івана Бажанського – відомого

педагога, громадського діяча, письменника знаходиться в місті Вашківці
Чернівецької області (1993);


історико-краєзнавчий музей Христини Алчевської у Борзнянській

загальносвітній школі І-ІІІ ступенів (2013-2014);


історико-меморіальний музей Софії Русової у селі Олешня

Ріпкинського району, що на Чернігівщині (2013).
Зберігає свою актуальність, є значущою для сучасної української освіти
спадщина Олександра Духновича – одного з визначних представників
українців Закарпаття середини ХІХ століття, Мирослава Стельмаховича –
вченого-педагога, визнаного теоретика української етнічної педагогіки.
Також у фондах архіву Педагогічного музею України знаходяться
цікаві документи, які є важливими в контексті взаємодії музею та закладів
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освіти щодо вивчення учнями, студентами, педагогами історичних матеріалів
стосовно діяльності братських шкіл в Україні, тематичних планів роботи,
семінарських занять, які впроваджувалися в педагогічних інститутах і
педагогічних училищах на початку 90-их років ХХ-го століття, змісту
семінарських занять для студентів кафедри педагогіки КДПІ та київських
педучилищ, а також матеріали для різних навчальних курсів на тему:
“Українська педагогіка в особах”. (Див.: Братські школи у ІІ пол. ХVІ поч.
ХVІІ ст. Сценарій. Авто Л. Гуцало / Фонди архіву Педагогічного Музею
України. – 1995. – 11 арк; План работы семинара для студентов
педагогического института и пед. училищ / Фонди архіву Педагогічного
музею України. – 1992. – 9 арк; Постійно-діючий семінар студентів кафедри
педагогіки КДПІ та київських педучилищ / Фонди архіву Педагогічного
музею України. – 1992. – 9 арк; Абонемент клубу “Українська педагогіка в
особах”. Будинок вчителя / Фонди архіву Педагогічного музею України. –
1992 р. – 2 арк.)
Адже їхні праці, науково- педагогічна і просвітницька праця відіграли
значну роль у розвитку наук суспільствознавчих наук, зокрема історії,
педагогіки,

етнографії,

самосвідомості.
української

лінгвістики,

Наприклад,

мови”

Б.

можна

Грінченка,

у

назвати
тритомну

піднесенні

національної

чотиритомний
“Українську

“Словарь
граматику”

А. Кримського, багатотомні етнографічні розвідки В. Гнатюка, “Українську
культуру” І. Огієнка, “Історію України-Руси” М. Аркаса, “Історію народної
освіти на Україні” С.Сірополка та багато інших.
Працівники національних, дерожавних, комунальних та інших музеїв
мають досконало володіти державною й багатьма іноземними мовами. Вони
покликані презентувати вітчизняним і зарубіжним туристам духовну,
матеріальну, природну, культурну історію України. Доцільно переймати
зарубіжний досвід європейських країн, що активно впроваджують у
туристичні програми культурологічний компонент, комбінують відвідування
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репрезентативних музейних закладів у конкретному краї, регіоні. Належна
“експансія” культурного продукту для “інших” є характерною особливістю
музейної

практики

європейських

країн,

інших

розвинутих

світових

демократій. Цьому сприяє успішне впровадження багатьма національними
системами освіти компетентнісної моделі “рідна мова + дві іноземні”, яка
усуває таким чином перепони для міжкультурного діалогу.
Очевидно, що цю сукупність проблемних завдань, яка необхідна не
лише для “виживання”, а передусім й для прогресу, неможливо вирішувати
на локальних рівнях музейної справи. Уся історія розвитку музеїв свідчить,
що роль, місія таких культурних інститутів залежали насамперед від
соціального і політичного середовища. З огляду на сутність суспільного
устрою та політичного режиму вибудовувалася система панівних цінностей.
У формуванні державницької свідомості громадян кожна соціальна
інституція відіграє свою певну роль, зокрема і музейна установа. Музеї
різних видів, типів і профілів наділені потенціалом для реалізації цього
завдання. Від історичних і краєзнавчих до художніх чи музичних – усі вони
містять експозиційні матеріали, артефакти, музейні предмети, які варто
використовувати для культурно-просвітницької чи науково-дослідницької
роботи

в

контексті

державотворення.

Причому

цій

меті

має

підпорядковуватися не лише внутрішня функція музею (збір, збереження,
дослідження експонатів), а й, особливо, зовнішня (освіта, просвіта,
екскурсійно-туристична діяльність), що безпосередньо спрямована на
відвідувача.
У

різні

історичні

характеризувалися

періоди

своєрідними

внутрішні

мотивами,

та

зовнішні

суспільними

функції

потребами,

ідеологічними завданнями. Музей, як і театр чи школа, насамперед
виконував роль, яку йому підготувала держава. Закладалась відповідна
методологічна база для здійснення такої “виховної ідеології”, яка б
відповідала духу і змісту конкретного суспільно-політичного устрою. Дуже
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чітко

цю

взаємопов’язаність

можна

простежити

в

часи

панування

тоталітарно-комуністичної ідеології і практики. Уже ХІІ з’їзд РКП(б) 1923
року, який проголосив “необхідність революційного виховання молоді”,
рішення першого в СРСР Музейного з’їзду (1930 р.), були спрямовані на
підпорядкування діяльності музеїв потребам соціалістичного будівництва,
окреслювали основну мету – впровадження комуністичної ідеології. Отже,
“радянське музеєзнавство визначало експозицію музею як цілеспрямований
науковий показ пам’яток матеріальної та духовної культури минулого й
сучасності, побудований на основі марксистсько-ленінської методології,
формуючи комуністичний світогляд” (Мезенцева, 1980, с. 83).
Здобуття Україною незалежності, самостійницький державний шлях
зумовлюють докорінну зміну філософії змісту національного музеєзнавства.
Закони України щодо освіти, культури визначають чіткі орієнтири щодо
головних пріоритетних завдань у системі освіти чи музейної справи, які є
суспільно затребуваними за своїм наповненням. Адже алогічним є підхід,
коли намагаються (знову ж таки з ідеологічних, політичних мотивів)
позбавити навчально-виховний, науковий, культурно-мистецький процеси
ідей, сенсів, ціннісних смислів, які відповідають національним інтересам,
державним і особистісним цілям. Аналізуючи Закон України “Про освіту”
(2017 р.), зокрема його шосту статтю “Засади державної політики у сфері
освіти та принципи освітньої діяльності”, варто особливу увагу акцентувати
на таких затверджених пріоритетах: “виховання патріотизму, поваги до
культурних цінностей українського народу, його історико-культурного
надбання і традицій”; “формування громадянської культури”; “нерозривний
зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними
традиціями” (Про освіту, 2017, № 10 (34), с. 9–10).
У Законі України “Про музеї і музейну справу” (1995, № 25) поняття
“музей” трактується як “науково-дослідний та культурно-освітній заклад,
створений, зокрема, і для популяризації музейних предметів та музейних
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колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань
національної та світової культурної спадщини”. З огляду лише на ці згадані
вище принципи і функції освітніх та музейних закладів, можна, по-перше,
небезпідставно твердити про закономірність існування для них й відповідної
ціннісної парадигми. По-друге, стають зрозумілими ті засади, на основі яких
формується ідейна й функціональна спрямованість музейної педагогіки.
Перед музеєзнавством України за якісно інших обставин постали і нові
завдання. Вони полягали в тому, що музейні заклади почали функціонувати в
умовах відновленої (де-юре) державності. Отже, музейна політика має
орієнтуватися зовсім на інші засади політично-правового, культурноісторичного, гуманітарного характеру. Україна перестала бути колонією, а
музейна справа не знаходиться в статусі філіалу “союзного” музейництва.
Необхідно вибудовувати (як і в інших сферах життєдіяльності) власну
модель музейної культури, а в музейній педагогіці треба нарешті окрім
загальнолюдських цінностей, впроваджувати україноцентричні ідеї та
принципи. Вирішення цих проблем потребувало застосування нових
підходів, форм роботи, а особливо – трансформації змісту музеєзнавства. На
початках практично всі музеї мали налаштовуватися не на просту зміну
декорацій і експозицій, оскільки час і обставини, суспільство і держава
вимагали докорінних перетворень в оцінках, сенсах наявних музейних
предметів і явищ.
Нагальною

необхідністю

стало

впровадження

в

українське

музейництво нових ціннісних українознавчих настанов, які з погляду
українського народу і держави обґрунтовували б і репрезентували витоки
національної культури, історії, духовної та матеріальної спадщини, сучасного
і майбутнього української нації. Відмова послуговуватися історичними й
іншими гуманітарними концепціями та доктринами, написаними чужинством
у зарубіжних столицях, – найпосутніші рішення, що давали можливість
утверджувати власне “Я” в свідомості громадян, ставати суб’єктом
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міжнародної політики. Такі напрями в музеєзнавстві, педагогіці лише на
перший погляд можна було впроваджувати безперешкодно.
Музейна педагогіка як науково-суспільна та прикладна галузь
наукового значення, що “вивчає процеси освіти та виховання у просторі
музею, є важливим засобом для реалізації освітньо-виховної функції музею”
(Панахид, 2015), відіграє значну роль у тих новітніх процесах, які народилися
завдяки здобутій незалежності. На цю інтегративну дисципліну покладено
відповідальні суспільні місії – достовірно, доступно, правдиво, погромадянському гідно представляти експозиційні та фондові предмети,
матеріали (артефакти), переконливо впливати на аудиторію слухачів,
відвідувачів. Винятково важливою є подібна позиція, коли це стосується
питання історії української державності. З огляду на те, що музейна
педагогіка з часів свого становлення виконувала важливу роль активного
посередника між музейною колекцією і відвідувачем, таке “посередництво”
мусить бути професійно та по-громадянському належним. Мова йтиме не про
звичайне усталене ознайомлення з предметами музейної колекції. Провідна
функція музейної педагогіки – якомога сильніше й ефективніше впливати на
логічний апарат та емоційний стан відвідувача, його світогляд, переконання.
Хоча музей як соціальна інституція відокремлена від школи, університету чи
іншого навчального закладу, проте він є, хоча і неформальним, але освітнім
простором, у якому діють, упроваджуються головні педагогічні принципи.
Часто тут застосовують подібні методичні, дидактичні, гносеологічні
концепції та підходи, щоб отримати пізнавальний, виховний ефект.
Якщо порівнювати гуманітарні орієнтири України з європейськими
країнами, то помітно, що їхні культурно-освітні системи музейну педагогіку
сприймають як важливе соціальне явище. У Польщі, наприклад, її
розглядають не інакше як наукову дисципліну, яка забезпечує реалізацію
головної функції – освітньої, що доповнює дві інші складові частини –
естетичну та функцію збереження. “Сучасні інноваційні підходи до освіти,
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форми взаємодії учнівського аудиторією пропонують, наприклад, Музей
анімації Се-ма-ФОР у Лодзі, Музей історії у Гданському, Museum Lazienki
Crolewski у Варшаві” (Василишин, 2013, с. 16). У Швеції ця науковопрактична дисципліна стала дуже важливим чинником у навчальновиховному процесі. Тут музей відіграє водночас роль способу і засобу
успішного навчання. Музей, музейні предмети, колекції та раритетні
експонати

достатньо

вміло, з огляду

на педагогічну

майстерність,

використовують для кращого досягнення дидактичних і виховних цілей і
завдань.
Як варто оцінювати тенденції в багатьох європейських країнах щодо
актуалізації

музейної

педагогіки

в

культурно-освітньому

просторі?

Очевидно, що еволюція її розвитку (понад столітній період), офіційно
розпочата 1913 року, в країнах Європи уможливила адаптацію передусім
професійного середовища до цього дещо незвичного поняття. Проте
домінантну ідею, яку запропонував німецький мистецтвознавець A. Ліхтварк
щодо освітньої функції музею як головної та визначальної в музейній справі,
було підтримано. Можна стверджувати: такий підхід став важливим
стимулом для розвитку музейної політики. Інший аспект, який необхідно
зазначити, – європейські національні освітні системи удосконалювали себе
завдяки активному “входженню” культури в зміст освітнього процесу шкіл,
коледжів, ліцеїв, гімназій. Культура ставала методологічною основою змісту
освіти, а культуровідповідність як один з провідних педагогічних принципів
реально впроваджувався в життя. Скажімо, у Франції на початку навчального
року впродовж кількох тижнів учні, студенти активно відвідують музеї,
виставки, картинні галереї, культурно-історичні пам’ятники і визначні місця,
ознайомлюються з нею, пізнають національну культуру, історію своєї країни,
народу. У Норвегії, наприклад, діє своєрідна програма “Ранець школяра”,
розрахована на впровадження протягом усього періоду шкільного життя.
Шість основних культурно-мистецьких напрямів, закладених в освітню
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програму: національна культурна спадщина; література; театр; кінематограф;
музика; живопис і образотворче мистецтво – зумовлюють і стимулюють
інтереси до музеєзнавства, удосконалюють форми і методи музейної
педагогіки (Волинець, 2004, с. 21-25). Усі ці види мистецтв, культурноісторична спадщина презентуються багатьма різнопрофільними музейними
установами. Такі підходи сприяють розвитку пізнавальних інтересів, творчих
здібностей,

забезпечують

виховання

громадянського

і

патріотичного

ставлення до своєї Батьківщини. Музейна педагогіка формує інтеграційні
аспекти для удосконалення формального і неформального освітніх просторів,
допомагає якісно наповнювати логічно-пізнавальний та почуттєвий процес
розвитку особистості, збагачувати її новими знаннями, сенсами.
Як свідчить досвід, чим кращий, оптимальніший доступ населення до
культурних цінностей, який створюють політичні, соціально-економічні,
правові, психолого-педагогічні чинники і впливи, тим сприятливішими є
умови для функціонування музейної педагогіки. Усілякі обмежувальні
заходи фінансового, нормативного, режимно-часового характеру на рівні
діяльності музеїв унеможливлюють доступність для широкої громадськості,
зокрема шкільної молоді, студентів, до музеїв. Школа чи будь-який інший
навчальний заклад, що обмежує свою діяльність вузьким локальним
простором, не інтегрований в інститути соціокультурного середовища, є
малоефективними, нездатними певною мірою впливати на підвищення якості
освітньої діяльності. Безумовно, на продуктивну інтеграцію освітньої
установи і музею впливає багато чинників передовсім соціального характеру,
а також хибна культурна політика держави чи органів місцевого
самоврядування. Справді, зубожілість населення; відносно високий рівень
сплати за культурні послуги; слабка матеріально-технічна база культурних (й
освітніх!) закладів і низький статус соціального забезпечення працівників
культурної

(бюджетної)

галузі;

мінімізація

культурно-гуманітарної

компоненти в навчальних планах і змісті освіти; недостатній рівень
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сформованості у педагогів культурних компетентностей; відірваність значної
частини народу від культурної спадщини, музеїв, бібліотек, театрів,
кінематографу, виставок, які демонструють культурні цінності – усе це
безпосередньо й опосередковано впливає на “окультурення” й “олюднення”
суспільства. Лише за умов, що зазначені проблеми та низка інших будуть
успішно вирішуватися, основні положення Закону України “Про освіту”
ставатимуть реальністю в тому аспекті (стаття 5), що “Освіта є державним
пріоритетом, що забезпечує… культурний розвиток суспільства” (Про освіту,
2017, № 10 (34), с. 8). Очевидно, статус музейної педагогіки у вітчизняному
культурно-освітньому просторі посилюватиметься, якщо дві людинотворчі
галузі – освіта і культура – отримають належну підтримку і розуміння
держави і громадянського суспільства.
На ставлення до музейної педагогіки впливають також усталені
погляди і стереотипи, сформовані радянським музеєзнавством. Оцінки
провідних фахівців та науковців, які давалися цьому новому явищу, були
достатньо критичними і неприйнятними. Насамперед головною причиною
цієї зневаги до музейної педагогіки була ідеологічна настанова про
найкращий рівень культурного музейного будівництва в СРСР. У 80-их роках
ХХ століття в підручниках і посібниках з музеєзнавства зазначалося:
“Марксистсько-ленінська методологія, всебічна підтримка з боку партії і
держави сприяли тому, що радянське музеєзнавство, розробивши нові основи
усіх видів музейної діяльності, стало найпередовішим у світі” (Мезенцева,
1980, с. 108–109).
Усі напрацювання у галузі музейної справи за кордоном, особливо в
розвинутих “капіталістичних” країнах, нехтувалися й не бралися до уваги.
Фетиш

ідеологізації

музейництва,

політична

пропаганда

на

самовозвеличення брали верх над реальністю часу. Стверджувалося, що
буржуазне музеєзнавство заперечувало необхідність освітньо-виховної
роботи, займалося тільки науковою діяльністю, визнавало низку відвідувачів,
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які мають відповідну підготовку. Музеї соціалістичних країн віддавали
перевагу масовій роботі. Лише опосередковано йшлося про окремі аспекти її
проведення в країнах західної демократії. У навчальному посібнику
“Музеєзнавство” зазначалося: “Останнім часом в таких капіталістичних
країнах, як ФРН, СШA, Aнглія, Франція, Італія, Голландія, Швеція, також
почали приділяти належну увагу масовій роботі – “Музейній педагогіці”, як її
там називають” (Мезенцева, 1980, с. 108-109). Висловлена в такій формі
позиція щодо культурно-педагогічного явища, яке на той час функціонувало
майже сім десятиліть у Європі, свідчить про те, що “музейна педагогіка”
існувала “там”, але не в СРСР. На думку прихильників ідеологічної “цноти”,
це

явище

як

спеціальна

науково-педагогічна

дисципліна

не

могло

впроваджуватися в освітньо-культурне радянське середовище, оскільки була
“плодом” капіталізму.
За роки незалежності в Україні було створено сотні унікальних музеїв,
які відображають у нових історичних умовах суттєву гаму цінностей і знань
про український народ, його минуле, сучасне і перспективи майбутнього. Від
90-их років ХХ-го століття в Україні своїх перших відвідувачів зустріли:
Національний музей “Чорнобиль” (м. Київ, 1992); Національний заповідник
“Гетьманська столиця” (м. Батурин, 1993 р.); Музей волинської ікони в
Луцьку, відділ Волинського краєзнавчого музею (м. Луцьк, 1993); Історикомеморіальний музей Степана Бандери (с. Старий Угринів, 1993); Історикомеморіальний музей Євгена Коновальця, відділ Львівського історичного
музею (с. Зашків, Жовківський район, Львівщина, 1993); Національний центр
народної культури “Музей Івана Гончара” (м. Київ, 1993); Меморіальний
музей Лесі Українки в Ялті, відділ Державного історико-літературного
музею (АР Крим, 1993); Літературно-меморіальний музей Богдана Лепкого
(м. Бережани, 1995); Лебединський краєзнавчий музей (Сумська обл., 1996);
Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені С. Бандери
(1997); Державний політехнічний музей (м. Київ, 1998); Музей української
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діаспори, відділ Музею історії міста Києва (м. Київ, 1999); Державний
меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові (2000); Хата-музей
кінофільму “Тіні забутих предків” у с. Криворівні (Івано-Франківська обл.,
2000); Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в Києві (2006);
Національний музей “Меморіал жертв Голодомору” (м. Київ, 2009); Музей
Української революції 1917-1921 рр., відділ Національного музею історії
України (м. Київ, 2009); Національний музей-меморіал жертв окупаційних
режимів “Тюрма на Лонцького” (м. Львів, 2009); Музей Шолом-Алейхема,
відділ Музею історії міста Києва (м. Київ, 2009); Центральний військовоморський музей України, філія Національного військово-історичного музею
(м. Севастополь,

АР Крим,

2010);

Меморіальний

музей

В’ячеслава

Липинського, відділ Волинського краєзнавчого музею (с. Затурці на Волині,
2011); Історико-меморіальний комплекс пам`яті жертв фашизму, філія
Вінницького обласного краєзнавчого музею (м. Вінниця, 2011); Музейномеморіальний комплекс партизанської слави “Лісоград”, філія Чернігівського
історичного музею імені В. Тарновського (с. Єліно, Щорський район, 2010);
Музей шістдесятництва, відділ Музею історії міста Києва (м. Київ, 2012);
Меморіально-освітній комплекс пам’яті жертв тоталітаризму та збройних
конфліктів “Родинна пам’ять” (м. Шостка, 2015) та інші (Гасинджак, 2016).
1991 року відкрився Історико-краєзнавчий музей м. Винники Львівської
області (понад 40 тис. одиниць збереження), який одним з перших розробив
комп’ютерну програму каталогізації та інвентаризації фондів, а також
інтерактивну подачу експозиційного матеріалу, започаткував видавння
періодичних видань: “Наукові студії: зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий
музей м. Винники”, “Наша спадщина: науково-популярний журнал”, створив
відділ історії депортованих українців (Костюк, URL: loda.gov.ua).
Сьогодні музейна справа України охоплює 546 національних і
комунальних музеїв, 497 музеїв і музейних кабінетів, які діють у складі
вищих навчальних закладів, понад 4000 музейних класів і кімнат у
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загальноосвітніх школах та близько 800 музеїв у віданні підприємств і
організацій. В Україні діють громадські організації, які частково виконують
функції недержавних аналітичних центрів у музейній галузі. Серед них
громадські організації “Український центр розвитку музейної справи”
(УЦРМС), “Агенція культурних стратегій”, “Демократія через культуру”,
український комітет Міжнародної ради ІСОМ та інші. Також працює
державний аналітичний інститут: Український центр культурних досліджень.
Ці організації роблять акцент на реалізації системних, послідовних проєктів
задля активізації комунікації у професійному середовищі. В українському
суспільстві існує запит на музейну реформу. Безперечно, що зацікавленими в
цьому мають бути не лише музейні працівники, але й, передусім, держава та
суспільство. Музеї зобов’язані щоденно доводити суспільству свою
значимість

і

практичну

громадянського,

користь,

особливо

національно-патріотичного

коли

справа

виховання,

стосується

духовного

й

інтелектуального розвитку людини.
Орхан Памук, лауреат Нобелівської премії та засновник “Музею
невинності” у Стамбулі, у своєму “Маленькому музейному маніфесті”
привертає увагу до одного надважливого питання – “Сьогоднішнім та
завтрашнім завданням музеїв є розповідь не тільки про державу, а про
людину, яка впродовж віків переживала жорстокі труднощі. За О. Памуком,
музеї варто оцінювати не за тим, наскільки добре чи погано вони
презентують державу або певну частину історії, а за тим, чи розкривають
вони

гуманізм

людини”

(Смаглій,

2015).

Думка

щодо

пріоритету

гуманістичної парадигми є дуже правильною. Проте музей не стане
сучасним, якщо не

ставатиме правдивим. Тому право вивчати й

інтерпретувати малодосліджені історичні теми, визначаючи відповідно зміст
експозиційної та виставкової діяльності, є правом і обов’язком українського
музею.
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Для України корисним міг би стати досвід низки європейських країн.
Норвезька музейна політика, наприклад, передбачає створення професійних
музейних мереж, що об’єднали різнопрофільні заклади: “літературні”,
“дитячі”, “природничі”, “технічні” музеї тощо. Така форма управління
стимулювала співпрацю між музеями, їхнє спільне розроблення концепцій
виставок і тем досліджень. Якщо ті вимагали професіоналізації та особливих
знань і навичок в межах однієї професійної музейної мережі, відповідальним
стає один музей із найбільшим досвідом. Так, Національна галерея мистецтв
Норвегії була призначена відповідальною за розвиток і підтримку
комунікації з усіма художніми музеями Норвегії. Задля посилення співпраці
між музеями, архівами та бібліотеками 2003 року в Норвегії був створений
окремий державний департамент – Норвезький департамент у справі архівів,
бібліотек.
У 1998 році парламент Естонії також ухвалив закон про збереження
спадщини, у якому перетворення музеїв на привабливі інституції, що
сприяють соціалізації та патріотичному вихованню молоді, було визнано
пріоритетом державної політики (Могер, 2018, с. 43-44). Відповідно до цього
документа парламент зобов’язав уряд Естонії виділити кошти на побудову
нових сучасних і технологічно оснащених приміщень для національних
музеїв. У Великій Британії з 1994 року успішно працює Національна
культурна лотерея на підтримку музеїв, парків, археологічних об’єктів,
бібліотек та архівів. В Угорщині виходять друком три музейні журнали, які
цілковито фінансовані державою: “Угорські музеї”, “Музейна справа”,
“Музейне кафе” – орієнтовані на різні цільові аудиторії. В Україні виходять
лише два професійних видання для музейних фахівців: “Музейний простір”
та “Музеї України”. Журнал “Музейний простір” фінансують переважно за
рахунок грантів від благодійних фондів (Смаглій, 2015). У нашій державі
функціонують понад п’ять тисяч різноманітних музеїв, що є одним з
найбільших показників у світі. Наприклад, у Німеччині є 3200 музеїв, у
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Франції – 1900, в Італії – 1800. Проте лише незначна їхня кількість
знаходиться у державній та комунальній власності, отримує підтримку.
Значно

більшої

суспільно-громадської

уваги

потребують

музеї,

що

знаходяться при різних навчальних закладах.
На початку російської агресії, відповідно до статистичних даних
Держкомстату, станом на 1 січня 2014 році в Україні діяло 608 державних та
комунальних музеїв, 112 філій та 987 відділів. Окрім того, 26 мали статус
державних, 104 обласних та 400 районних (міських) музеїв. 2013 року в
Україні діяли 232 комплексні музеї, 203 історичні, 52 літературні, 42
художні, 34 мистецькі, 7 галузевих, 5 природничих. При цьому статус
національного мали 50 музеїв (Кількість музеїв в Україні в 2013 р.). І хоча з
1990 року їхня кількість зросла на 394 заклади, проте війна завдала
величезних втрат культурній національній спадщині, з огляду на втрату
Криму і частини Донбасу.
Сьогодні, згідно з чинним законодавством, музеї за профілем
поділяють на природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні, геологічні,
зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні), історичні (загальноісторичні,
військово-історичні,
етнографічні),

історії

літературні,

релігії,

історико-побутові,

археологічні,

художні

(образотворчого,

декоративно-

ужиткового, народного, сучасного мистецтва), мистецькі (театральні,
музичні, музеї кіно), науково-технічні, комплексні (краєзнавчі, екомузеї),
галузеві тощо.
Профілі музеїв визначають зміст їхніх фондів і зв’язок із тією чи іншою
галуззю науки, мистецтва або виробництва. Відповідно до профілів їх
поділяють на: історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі (художні), меморіальні,
літературні, природничо-наукові, галузеві. Музеї можуть мати ще вужчу
спеціалізацію, тобто поділятися на види і підвиди. Наприклад, до історичного
профілю можуть належати: загальноісторичні, історико-культурні (музеї або
заповідники),

археологічні,

історико-архітектурні,

військово-історичні,
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етнографічні,

а

до

галузевих

–

педагогічні,

технічні,

медичні,

сільськогосподарські. Усі вони становлять особливу історичну, наукову й
культурну цінність та містять величезний виховний, інтелектуальний
потенціал і мають науково-дослідницькі можливості. Меморіальні музеї
присвячені пам’яті видатних політичних, державних, громадських діячів,
учених,

письменників,

І. Франкові,

композиторів,

О. Кобилянській,

художників

Ю. Федьковичу,

(Д. Яворницькому,
М. Коцюбинському,

Г. Сковороді, В. Заболотному, В. Сухомлинському та ін.).
Перший меморіальний музей в Україні створено 1928 року – Будинокмузей Т. Г. Шевченка в Києві. Єдиним в Україні музеєм-мавзолеєм є
меморіал-поховання в музеї-садибі М. Пирогова, де похований славетний
український хірург, який уперше застосував наркоз. Окрему групу
становлять музеї-заповідники, до складу яких входять архітектурні,
історичні, літературні та інші пам’ятки, що знаходяться на території
заповідника. Найбільші національні заповідники: “Софійський собор”,
відкритий 1934 року; Історико-культурний заповідник на о. Хортиця,
Переяслав-Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Чернігівський історичні
заповідники. Першим художнім музеєм на території України був Музей
художньої промисловості, відкритий 1873 року у Львові. Провідними в
Україні є Національний музей українського образотворчого мистецтва
України в Києві, Львівська картинна галерея, Національний музей
українського

народного

декоративного

мистецтва

України

в

Києві,

Національний музей театрального, музичного та кіномистецтва України в
Києві, Харківський та Одеський художні музеї. Серед природничо-наукових
музеїв варто виокремити зоологічні музеї Київського і Харківського
університетів, палеонтологічний Одеського університету, мінералогічний в
Івано-Франківському університеті нафти і газу. Одним з найбільших серед
музеїв просто неба є Національний музей народної архітектури та побуту
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України у Пирогово. Подібні є також в Переяславі, Львові Чернівцях,
Ужгороді.
Цей короткий огляд свідчить про те, наскільки багатою є палітра знань
та цінностей, закладених в артефактах і явищах духовної та матеріальної
музейної культури, які необхідно вводити у зміст як формальної, так і
неформальної

освіти.

Увесь

цей

величезний

капітал

державної

та

недержавної власності Музейного фонду України, різноманітні музейні
предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що є державною власністю, а
також знаходяться в музеях, створених при підприємствах, в установах,
організаціях

і

навчальних

закладах,

містять

унікальний

потенціал

суспільного розвитку і виховання людини. Музейна національна культура
наділена тим безальтернативним духовним та інтелектуальним ресурсом,
який у взаємодії з навчальними закладами якісно впливатиме на зміст
національної освіти, удосконалення роботи нової української школи.
4.2. Основні напрями і зміст педагогічної взаємодії музеїв і закладів
освіти
В Україні продовжується формування системи діяльності музеїв при
навчальних закладах, удосконалюється зміст їхньої роботи. Водночас
відбувається і безперервний пошук нових засобів, норм, які б сприяли
підвищенню якості навчально-виховного процесу. Поряд з теоретичними,
науково-методичними джерелами, матеріалами, необхідними для врахування
принципів

музейної

педагогіки

також

слід

орієнтуватися

на

нову

нормативно-правову базу щодо діяльності музеїв, освітніх закладів та їх
взаємодії. У зв’язку з цим до важливих нормативних документів слід
віднести

Положення

позашкільних

та

про

музеї

при

професійно-технічних

дошкільних,
навчальних

загальноосвітніх,
закладах,

які

перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (Наказ
МОН України від 22.10.2014 № 195). Необхідно враховувати, що взаємодія
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музею і школи є надзвичайно важливим напрямом навчально-виховного
процесу,

що

патріотичний

активізує
розвиток

інтелектуальний,
особистості,

моральний,

створює

творчу

громадянський
атмосферу

для

впровадження особистісно зорієнтованої парадигми у формальній та
неформальній освіті.
Упродовж останніх років активізувалася взаємодія музеїв і освітніх
закладів у національно-патріотичному вихованні. Використання педагогічних
засобів у формуванні патріотичних якостей учнівської молоді є актуальним
завданням сучасних українських музеїв. Цей напрям координують районні,
міські, обласні науково-методичні кабінети і центри. Конференції, семінари,
лекції, урочні заняття та різні майстер-класи, навчання педагогів і музейників
у системі методичних об’єднань дають можливість, окрім усталених форм
роботи, презентувати, вивчати, опановувати нові, інноваційні технології, які
застосовує музейна педагогіка в практичній діяльності сучасної школи.
Безумовно, педагогічні, пізнавальні, виховні завдання сьогодні актуалізували
важливу для держави, суспільства і людини проблему формування
громадянських та патріотичних якостей особистості. Такий вектор у
навчально-виховному процесі та пріоритет у системі взаємодії моделі
“школа-музей”, безумовно, пов’язаний передусім з агресією Росії проти
України, боротьбою українського народу за свою незалежність, суверенність
і територіальну цілісність.
Важливою умовою підвищення ефективності та виховного процесу в
умовах музейного середовища є взаємодія почуттєвого, емоційно-вольового
компонентів, вмотивованості особистості до пізнання. Саме позитивна
емоція, радість побаченого і пізнаного охарактеризує діалог учня, студента,
педагога

з

музейною

культурою.

Передача

культурно-освітнього,

історичного досвіду відрізняється від класно-урочних лекційно-аудиторних
занять суттєвим рівнем міждисциплінарності, емоційності, доступності,
змістової наповнюваності. У музейному середовищі цілком уможливлюється
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реалізація

головних

завдань

“школи”

–

виховного,

просвітницько-

навчального, розвивального. Згадане середовище є надзвичайно сприятливим
для впровадження сучасного компетентнісного підходу. Цьому можуть
успішно

слугувати

основні

напрями

діяльності

музею:

пошуково-

дослідницький, експозиційний, екскурсійний, культурно-масовий. Проте на
цей час усталені форми, методи, роботи, зміст в експозиційній роботі та
пізнавально-виховному процесі набули нових сенсів і завдань. Постало
завдання щодо впровадження в життєдіяльність суспільства і держави якісно
нової стратегії національно-патріотичного виховання передовсім молоді.
Очевидно, у взаємодії освіти і музею має значно посилитися увага до
мети виховання громадянина – патріота України, утвердження любові до
Батьківщини, національних надбань українського народу, наслідування
найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність
України з історичного минулого і захисників, які сьогодні відстоюють
суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою
агресією (Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016–2020 роки, 2015). Нові реалії, які склалися в результаті агресії
(практично вона є 22-ю російсько-українською війною), зумовлюють появу в
змісті освіти і в національному музеєзнавстві нової парадигми знаннєвого,
світоглядного,

науково-історичного,

виховного

характеру.

За

зміною

експозиційно-демонстраційних тематик, освітньо-виховних планів і програм,
музейної

політики

необхідно

вирішувати

найголовніше

–

якісна

трансформація національної свідомості, психоментальності українства, його
патріотичності та громадянськості у ставленні до України (у широкому
контексті), адже, щоб перемагати у змаганнях і боротьбі за збереження і
зміцнення української національної ідентичності, необхідно подолати і
“наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості,
спричинених нищенням української духовно-культурної спадщини та
історичної пам’яті, розбіжності в уявленнях про історичне минуле, зокрема
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про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії” (Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,
2015).
Справді, для удосконалення процесів упровадження музейної культури
в суспільну практику цінними є розроблення спільних (вітчизняних і
зарубіжних) проєктів та програм. Наприклад, у 2016 році в Харкові була
підготовлена програма “Культ чи культура, розвиток учасницьких практик у
музеї”, яка містить теоретичні та практичні обґрунтування та поради щодо
реалізації культурно-освітніх проєктів на основі взаємодії музеїв, освітніх
закладів, ефективного публічного діалогу. Підготовці цієї програми та
виданню науково-методичного посібника сприяли Міністерство закордонних
справ Німеччини, Харківський літературний музей, Український центр
розвитку музейної справи, педагоги-музеєзнавці.
У цьому виданні чимало креативних ідей, думок, що стосуються
музейної політики, музейної педагогіки. Скажімо, наукові дискусії, практичні
тренінги допомогли учасникам програми визначити важливу проблему,
зокрема для українських музеїв, наявності та функціонування так званих
“дементних музеїв”. Поняттєвий образ такої інституції сформувався
внаслідок діяльності чималої кількості малозмістовних, “бездуховних”
музеїв. Поняття “деменція” походить з латинської мови й означає “без духа”,
або “дух, що зникає” (“дух” можна сприймати як розум). Як правило, це
визначення вживають як позначення дефіциту когнітивних, емоційних;
соціальних здібностей” (Культ чи культура: учасницькі практики в музеях,
2016, с. 21). Щодо музеїв, то зарубіжні фахівці під час розгляду деменції
безвідносно до людської особистості пропонують їх оцінювати як соціальну
систему, що не здатна до самоорганізації, розвитку духу, розуму, креативу.
Отже, такі музеї мають низький потенціал для взаємодії, не можуть
слугувати мотиваційним середовищем для потенційних відвідувачів.
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Цінність цього досвіду полягає в системному й багатоаспектному
підході до музейної освіти. Використовуються форми і методи, що якісно
відрізняються від формально “шкільних”, з огляду усвідомлення того, що в
основі освітнього процесу є власна воля потенційних відвідувачів, можуть
застосовуватися і форми організованої роботи. Але важливо, що в цьому
науковому доробку належним чином обґрунтовуються головні критерії
професійної майстерності музейного педагога. Насамперед він має володіти
необхідними компетенціями, добре знати психологію відвідувачів різних
категорій, їхні запити і мотивації, рівень знань, здібностей, уподобань,
інтересів.

Оригінальною

і

продуктивною

є

запропонована

модель

диференціації аудиторії, публіки на категорії мрійників, мислителів,
прагматиків, діячів. Не можна не погодитися з положенням, що “знання
теорій навчання і вміння використовувати їх допомагає музеям створювати
цікаве й різноманітне середовище, яке спонукає людей вчитися” (Гохстра,
2015, с. 5).
Музейна

освітня

функція

має,

на

відміну

від

шкільної

чи

університетської, дуже своєрідні ознаки й відрізняється від інших форм
освіти: 1) вона поєднує музеальний контекст передумов і змісту; 2) ставить
перед собою завдання специфічного характеру, здійснює освітню функцію не
безпосередньо й пріоритетно, а сприяє й уможливлює її вдосконалення; 3)
музейна освіта зорієнтована не на певні освітні стандарти, не на формальну
передачу знань, а передусім на створення психологічно вмотивованого
середовища

для

емоційного,

етичного

й

естетичного

переживання.

Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв зорієнтована на виховання
здатності індивіда, публіки емоційно сприймати довкілля та формувати
емоційну пам’ять; беззаперечним фактом музейного світу є те, що, окрім
освітньої вартості, якою наділена музейна установа під час взаємодії з
відвідувачами, велику роль відіграє і вартість розважальна. Очевидно, тому
типові дидактичні принципи неможливо застосовувати на загальному рівні.
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Адже для значної кількості відвідувачів музеї не можуть виконувати
формально навчальні функції. Проте варто визнати, що чимала частина
публіки має спільні мету та завдання, ставить перед собою у процесі
взаємодії конкретні освітні завдання, отже, підпорядковується певним
дидактичним правилам. Педагогічні та дидактичні вимоги при цьому
зумовлюють оптимальні результати у процесі взаємодії відвідувача, групи,
аудиторії з музейним педагогом; аксіомою є те, що для вмотивованих
суб’єктів процесу, які ставлять перед собою конкретні пізнавальні завдання, і
для слухачів із притаманними для них розважальними інтересами музейна
комунікація є необхідною. Її сутність полягає насамперед у створенні
сприятливих передумов, середовища для удосконалення змісту освіти,
впровадження активних (суб’єкт-суб’єктних) форм навчально-пізнавального
процесу, виховної та самовиховної діяльності. Музейна комунікація у
кожному випадку містить в собі неповторні, оригінальні форми вияву,
оскільки передбачає і культивує безпосередні візуальні контакти з
невідомими автентичними музеальними об’єктами.
Взаємодія музеїв і закладів освіти характеризується універсальністю
своєї функції, є загальною і багатоаспектною, розробленою не лише для
категорій

відвідувачів

з

емоційно-почуттєвою,

розважальною

налаштованістю, а й для інтелектуально-пізнавальної вмотивованості.
“Український педагогічний енциклопедичний словник” (2011) тлумачить
“взаємодію педагогічну” як особистісний контакт вихователя і вихованця (чи
вихованців), випадковий або навмисний, індивідуальний або масовий,
тривалий або короткочасний, вербальний, наслідком якого є взаємні зміни
їхньої поведінки, діяльності, відносин, настанов. Вона може реалізуватися на
різних етапах співробітництва. Гуманістично орієнтований процес може бути
процесом педагогічної взаємодії, коли учасники виступають як рівноправні,
відповідно до своїх можливостей, партнери (Гончаренко, 2011).
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Позитивним у такій взаємодії є те, що вона характеризується
здебільшого

добровільністю,

відкритістю,

орієнтується

на

розмаїття

культурного багатства та має можливість долучатися до різних дисциплін і
наукових галузей – від історії, культури, мистецтва до точних і
природознавчих, технічних та екологічних наук. Цей інформаційнознаннєвий, “освітній капітал” – належне підґрунтя для підвищення
інтелектуальної, емоційної, етичної культури особистості. Часто відвідувачі
його легше опановують, оскільки в музейній педагогіці, діалогічності
суб’єктів

значно

менше

адміністративності,

примусу,

контролю,

авторитарності. Засвоєний у такий спосіб освітній матеріал є надійною
основою для вироблення внутрішніх мотиваційних прагнень. Мотивація як
найважливіший

компонент

для

самовдосконалення,

саморозвитку

виявляється у результаті зацікавленої реакції на світ – факти, події, люди,
об’єкти, твори мистецтва і т. ін., що зумовлює позитивну енергетику,
сприятливу атмосферу для навчання впродовж життя. Музейна педагогіка,
“музейна

дидактика”

мають

значний

потенціал

для

продуктивної

педагогічної дії, для суб’єкт-суб’єктного процесу пізнання, співробітництва,
критичного

мислення,

креативної

мислиннєвої

позиції,

формування

національної свідомості, громадянськості, патріотичної особистості.
Попри всю ефективність музейної освітньої роботи як добровільної,
неформальної освіти, що не обтяжена складними дидактичними правилами,
регламентами, інструкціями, вимогами, навчальними планами, програмами,
стандартами, варто особливу увагу акцентувати на змісті, сутності
презентованих музеалій, предметів музейних фондів. Важливим є не лише, як
показувати, але, особливо, що показувати, а також кому – якій саме категорії
відвідувачів, з урахуванням рівня фахової та педагогічної майстерності
музейних працівників. Відомо, що сила уяви, переконань, світоглядних
орієнтирів,

емоційно-почуттєва

свідомість

і

пам’ять

відвідувачів

залежатимуть не від презентації, показу того чи іншого музейного експонату,
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факту, події, особистості. Дуже часто один і той же об’єкт може по-різному,
інколи діаметрально протилежно потрактовуватися й оцінюватися.
Музейна освіта відрізняється від формальної передусім тим, що вона є
добровільною. Здебільшого музеї відвідують, коли мають певні мотиваційні
стимули. Ці інтереси надзвичайно різноманітні – від науково-пізнавального
інтересу до звичайного проведення вільного часу, відпочинку. На нашу
думку, це може бути ефективний шлях адміністративного, організаційного
впливу на зміну векторів інтересів відвідувачів музеїв. Музейні інституції
покликані пропонувати такі експозиційні пізнавальні проєкти, які в умовах
сучасного конкурентного соціокультурного середовища могли б зацікавити
значну частину населення різного за освітою, віком, соціальним статусом,
професійними уподобаннями. Проте “виживати” в умовах конкуренції не є
самоціллю для музею. Спрямування роботи музеїв переважно на розважальні
програми, на нашу думку, також не є логічним підходом, адже вони не
можуть ототожнюватися з атракціонами, парками, розважальними клубами
тощо. І хоча ця функція музею має право на існування, не варто будувати
музейну справу на пріоритетах розважальних експозицій, оскільки її головне
призначення – освіта, культурне збагачення людини, наукове пізнання.
Конкуренція в соціальному середовищі різних інституцій за вільний час не
може змінити функцію культурно-освітнього спрямування на розваги.
Система взаємодії музею, музейного педагога з відвідувачем, публікою
втрачатиме сенс, якщо педагогічна дія відбуватиметься без орієнтації на
знання психології, фізіології, рівня освіченості та мотиваційних інтересів.
Для того, щоб впливати на людину, виховувати її, необхідно пізнати істину:
“Не ухиляйся від вивчення психології, антропології, основних принципів
загальнолюдського

розвитку”,

–

писав

Дістервег.

“Від

мінералога

вимагається знання хімічних процесів, від ботаніка – знання життєвих
процесів рослин, від лікаря – знання процесів, що відбуваються в усіх
органах людського тіла, але хто вимагає від педагога знань психічних
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процесів?” (Дистервег, 1956, с. 322). Справді, для успішної взаємодії в
системі музейному середовищі на рівні системи “людина – людина”, що
здійснюється в музейному середовищі, праціникам музейних закладів
потрібні знання з психопедагогіки, дитячої і вікової психології та
андрагогіки.
Знання цього аспекту потрібне для того, щоб адекватно вибудовувати
структуру, зміст та форми взаємодії з тими, хто знаходиться в статусі
відвідувача, або є потенційним клієнтом для музейного середовища. Проте
діяльність цих культурних інститутів має виходити за межі інтересів тих, хто
є активним суб’єктом-об’єктом взаємодії, учасником музеального дійства. У
сучасній структурі населення набагато більше тих, хто постійно перебуває
поза межами музейного середовища. Як правило, ті, хто не відвідують музеї,
здебільшого мають нижчий рівень загальної культури. До таких можна
віднести значну частину дорослого населення, особливо пенсіонерів, які
навіть при наявності вільного часу вкрай рідко відвідують музеї через
недостатній рівень матеріального забезпечення.
До цієї ж групи належить чимала кількість людей, які отримують
низьку заробітну плату, а також безробітних, селян. Для таких і подібних
верств населення практично не діють соціально важливі моделі освіти
впродовж життя чи культурної соціалізації. Складні соціально-економічні
умови унеможливлюють розвиток і соціальну гармонію “суспільства
вільного

часу”,

натомість

стверджують

і

зберігають

“суспільство

виживання”. Як відомо останнє, здебільшого, переповнене соціальними
проблемами й позбавлене

змістовного відпочинку, “окультурненого”

вільного часу. Складається антигуманна соціальна ситуація, коли значна
частина українського народу різного вікового та соціального статусу
знаходиться поза межами впливу культурних інститутів. Бідність стає
причиною низької освіченості, втрати мотивації бути (відповідно до
сучасних критеріїв) вихованим та освіченим. Такі категорії населення
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втрачають раніше набуті культурні компетентності, або позбавляються
можливостей їх набувати. У них знижується потреба контактів з
культурними цінностями й залишається час лише для побутової буденності.
У “Загальній музеології” Ф. Вайдахера читаємо: “Значення та вплив твору
мистецтва доступні лише тим, хто володіє культурною компетентністю”
(Вайдахер, 2005).
Водночас маємо те, що в суспільстві є (на щастя!) чимало громадян з
високим рівнем компетентностей, які мають дуже низький рівень доходів.
Наголосимо, що навіть масові вияви компетентності в галузі культури за
умов зубожіння населення не знівельовують головний причинно-наслідковий
зв’язок – зубожіння і соціальні проблеми є гальмом на шляху доступності до
культури. Для підвищення ролі музейної культури в суспільному та
індивідуальному житті, у розвитку громадянськості населення, підвищенні
рівня його освіченості потрібно покращити соціально-економічне становище
в країні. Це сприятиме розширенню доступу населення до культурних
цінностей, які, зокрема, знаходяться в музеях різних видів, типів і профілів.
Людину, як відомо, суттєво соціалізує сім’я. Вона формує світоглядні,
морально-етичні принципи; ставлення до “когось”, “чогось”; поведінкові
норми; громадянську культуру. Aсоціальна, матеріально зубожіла сім’я
володіє обмеженими можливостями для культурного, інтелектуального,
етичного зростання, передовсім дітей. Це означає, що не лише дорослі не
налаштовані у таких сім’ях на системне спілкування з культурою, цей стан
душі і норма поведінки передається дітям.
У майбутньому індивіди, які у дитинстві, ранньому шкільному віці
мали “щеплення культурою”, стануть частими відвідувачами музеїв, аніж
невідвідувачами. Останні, на відміну від активних відвідувачів, з якими
музейні педагоги, екскурсоводи налагоджують різноаспектну взаємодію,
сприймають музейне середовище як формальне і непривабливе. Відсутність
мотивації та психологічного комфорту пояснюється насамперед тим, що так
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званий “музейний код” знаходився впродовж тривалого часу поза їхнім
інтересом. Такий стан відчуження людини від культурних надбань,
культурних інституцій породжує збайдужілість у ставленні до музеїв та
інших установ.
Отже, перед тим, як вирішувати складну проблему педагогічної
взаємодії музеїв із закладами освіти, необхідно розширювати доступ до
культури населенню ще з наймолодшого віку. Це завдання має позавідомчий,
міждисциплінарний характер, його реалізація потребує спільних зусиль
держави, суспільства, сім’ї з метою вдосконалення соціальної, економічної,
інформаційної, культурноосвітньої політики. Адже основними завданнями
музеїв 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 та природних надбань
рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи;
розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки
молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; надання допомоги
педагогічним колективам навчальних закладів у впровадженні активних
форм роботи з учнями. Музей є важливим засобом навчально-виховної
роботи, формування всебічно освіченої особистості, виховання патріотів
українського народу” (Наказ МОН України від 22.10.2014 № 1195).
Звернемося до причин недостатньої культурної соціалізації дітей,
молоді та інших категорій населення. У загальному контексті аналізу до них
можна віднести сукупність чинників соціального, економічного, політичного,
духовного, ідеологічного характеру, що негативно впливають на доступ
населення до культурних надбань, а нерідко роблять його неможливим. Так,
масове зубожіння впродовж тривалого часу; ідеологія політичного устрою,
спрямована на підтримку й пролонгацію напівосвіченості, напіввихованості
більшості населення; утвердження такої освітньої моделі, зміст якої мінімізує
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культурний компонент в навчанні та вихованні особистості; формування
асоціального соціокультурного середовища, в якому “культурність” не є
моральною та економічною категоріями; суспільна (отже, і сімейна!)
атмосфера

не

стимулює

вироблення

мотиваційних

настанов

для

“окультурення” громадян тощо. Існує значна кількість безпосередніх та
опосередкованих

чинників,

які

створюють

сприятливі

умови

для

“входження” індивідів у музейну культуру і водночас є гальмівними для
цього процесу. Обидві категорії (відвідувачів і невідвідувачів) не є
результатом природного відбору, а, передусім, наслідком суспільного
виховання, оскільки “найбільший вплив на молодь, – писав Дж. Локк, – має
суспільство і поведінка людей” (Локк Дж., 1988). Вони є такими, якими
стають завдяки вихованню. Державна політика, зокрема і культурна,
соціально-культурний стан сім’ї, якість шкільної та освітньої справи взагалі,
здоров’язбережувальне

соціокультурне

та

інформаційне

середовище,

належний рівень культурних компетентностей вихователів, педагогів,
викладачів, музейних працівників – усе це в сучасних умовах вагомо впливає
на формування людини. Очевидно, людина не поповнюватиме кількість
“невідвідувачів”, якщо за допомогою культурного суспільства і його
освічених учителів змалечку вчитимуть читанню “музейного коду”.
Важливе завдання музейних працівників – швидке розпізнавання
різних типів відвідувачів музейних закладів. Без розуміння їхньої поведінки і
мотивації неможливо здійснювати ефективну взаємодію, оптимально
визначити зміст, форми, засоби відбору необхідної інформації для
спілкування. Мимоволі, навіть без усвідомлення цього, музейний працівник
стає музейним педагогом, оскільки йому щоразу доводиться аналізувати
психолого-педагогічні,

соціологічні,

мотиваційні,

дидактичні

аспекти

неформального музейного середовища.
Взаємодія, діалог, спілкування стають більш продуктивними за умови
ґрунтовного дослідження потреб, інтересів та можливостей відвідувачів.
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Доцільно враховувати не лише індивідуальні запити, але й суспільні цінності
та вимоги. За таких умов відбувається акумуляція нагромадженої інформації
для кращого розуміння мотивацій та поведінки відвідувачів під час взаємодії
з ними в музейному середовищі. Отже, синергетична дія передбачає думку,
позицію, світоглядне бачення музейних фахівців і бажання, мотиваційні
інтереси, вимоги відвідувачів. Така контактна особливість є дуже важливою
для вияву суб’єкт-суб’єктності у взаєминах між музейним працівником і
відвідувачем. Якщо враховувати різні інтереси та рівень підготовленості
музейних відвідувачів – від належного науково-дослідницького, навчального
інтересу до розважальної прогулянки, – то вимоги до компетентностей, знань
і вмінь музейного працівника, а також до рівня його психологічної,
культурологічної підготовки зростатимуть. У функціональній діяльності
музеолога необхідна також певна етична відповідальність перед людьми, що
перебувають у музейному закладі. Оскільки відвідувач “інвестував” свій
соціальний час у відвідування цього закладу, важливо використати його
продуктивно й змістовно.
Інший важливий елемент музейної діяльності – зміст експозицій,
сутність пізнання музеального об’єкта, його якісні культурно-історичні,
мистецькі характеристики. Отже, у системі взаємодії основою є те, що ми
презентуємо.
Враховуючи те, що презентація будь-якої експозиції докорінно
відрізняється від формального навчання в школі, коледжі, університеті за
планами,

програмами,

підручниками,

дидактичні

та

організаційно-

педагогічні принципи у музейному середовищі зумовлюють інші вимоги. Поперше, слід враховувати обмеженість часу, необхідного для показу
експозиції публіці, яка має зрозуміти сутність музеального предмета. Подруге, методи і способи пізнавально-виховної діяльності мають передбачати
різні характеристики відвідувачів (на відміну від класу чи студентської
групи), які відрізняються за віком, освітою, соціальним станом та
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внутрішніми мотиваціями. По-третє, до створення експозиції необхідно
залучати значно більшу кількість дійових осіб як фахівців: дизайнерів,
спеціалістів із профільних дисциплін, психологів, медійників, культурологів.
У результаті їхня співпраця має передбачати створення такої якості медіумекспозиції, яка була ефективною в системі освітньо-виховної комунікації з
різними групами відвідувачів. По-четверте, експозиція, об’єкт показу стають
продуктивними, коли вони впливають на особистість, перетворюються на
позитивні

чинники

соціального,

духовного,

етичного,

економічного,

політичного, культурного аспектів життєдіяльності.
Усе це свідчить про наявність у змісті взаємодії відповідно до моделі
“відвідувач – музейний працівник – експозиція (об’єкт показу)” специфічних
виявів комунікаційної, освітньої, виховної діяльності. Вона відрізняється від
формальних

підходів

до

навчально-виховного

процесу

й

зумовлює

необхідність інтегрування змісту різних галузей наукового знання для
підвищення ефективності пізнання відвідувачем культурних цінностей у
музейному просторі. Безумовно, у цій складній трансформації “передачі”
знань варто виокремити два пріоритети: 1) майстер-педагог; 2) якість
музейного середовища. Шкільна і музейна педагогіка, попри всі відмінності
своєї функціональності, мають також спільні принципи, критерії, вимоги.
Найважливіше – необхідно мати, передусім, майстра-педагога, майстрапросвітника. Ці якості визначають і забезпечують ефективність діяльності
закладів освіти і культури у вихованні людини.
У цій моделі взаємодії є пріоритет інтересу людини, принцип
людиноцентризму. Людська особистість – найголовніший об’єкт уваги,
незалежно

від

того,

в

якому

середовищі

(музейному,

шкільному,

університетському) функціонує модель “людина–людина”. Бачити людину,
поважати її, любити і “олюднювати” – правило, що передавалося
тисячоліттями, задовго до написання першої педагогічної концепції. У Біблії
(послання Святого апостола Павла) згадується про велику благодатну рису
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людини (особливо вчителя!), яка спрямована на “людинолюбство та добрі
діла пильнувати”, бо “для людей оце добре й корисне” (Біблія. Новий
Заповіт, 1993, с. 246).
Отже, повага до людської гідності, добра і любові – основний показник
професійної якості (майстерності) музейного працівника, педагога, вчителя,
просвітника, який працює заради оздоровлення людської душі. A повага до
людини означає бути правдивим.
Безумовно, той, хто прагне вчити, виховувати, повинен бути належно
навченим і вихованим. Самоаналіз, вимоглива самооцінка, здатність
самокритично сприймати власну думку, дію, світоглядну позицію, своє
вміння бути наставником і вчителем – професійна риса педагога, без якої
гальмується будь-яка продуктивна педагогічна праця. Отже, “спочатку треба
приглянутися до себе самих, – зазначав римський мислитель, – відтак до
справ, за які беремося, а ще до тих, задля кого й з ким маємо займатися тими
справами. Але передусім мусимо ж себе оцінити, бо частенько нам здається,
що ми спроможні на більше, аніж можемо” (Сенека, 2016, с. 192).
Дуже важливими є такі якості музейного фахівця: людинолюбство і
доброчинність; повага гідності; правдивість у словах і вчинках; самооцінка і
саморозвиток; пізнання себе й особистості, яку навчаєш і виховуєш; освіта і
навчання

впродовж

життя;

оптимізація

життєдіяльності,

раціональне

використання свого часу.
Отже, педагогічна взаємодія збагачується й оновлюється завдяки
музейним екскурсоводам, вчителям, оскільки будь-який показ музеалій
(презентація), їх обґрунтування та інтерпретація відбувається в їхній
повсякденній діяльності.
У музейній справі завжди чутливою буде тема “хто” і “як” буде
презентувати (лат. – ostendere) музейні експозиції. Цей природний для музеїв
різних профілів процес передусім актуалізує вагомість професійних критеріїв
музейного педагога, його компетентності на рівні знань, умінь, ставлень. Він
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також зумовлює в кожній конкретній ситуації застосування відповідних
форм, методів, засобів для підвищення результативності взаємодії культурної
реальності музею з відвідувачами.
Показ автентичних, оригінальних об’єктів чи їхніх копій якісно
відрізняється (як музейна експозиція) від багатьох інших видів презентацій. З
огляду на те, що кожна музейна експозиція (як повідомлення) не є
формальною передачею інформації, знань. Вона сутнісно обґрунтовує,
інтерпретує музеальні об’єкти, то інтелект, майстерність музейного
комунікатора, його методичний рівень щодо використання певних форм і
способів комунікації відіграють по-справжньому базову роль у системі
взаємодії. Отже, якість педагогічної взаємодії є важливою умовою
підвищення ефективності музейної діяльності.
Позитивно, що в музеях, музейних бібліотеках, особливо тих, фонди й
експозиції яких зорієнтовані на актуалізацію проблеми відновлення
історичної правди і національної пам’яті, стали з’являтися праці та наукові
дослідження (монографії, збірники, документальні факти і матеріали, які
ніколи не були презентовані в тому чи іншому музеї). Наприклад,
надзвичайно актуальними впродовж останніх десятиліть стали такі музейні
експонати як збірки документів, підготовлені на основі розсекречених СБУ
архівних даних щодо репресивної політики в СРСР. Зокрема, з’явилися в
музеях і бібліотеках необхідні видання, приурочені трагедії на Соловках (в
трьох томах). Неможливо об’єктивно вивчати історію України ХХ-го
століття без збереження правди про трагічну подію, що сталася під час
сумнозвісної “єжовщини” на Соловках, коли загинуло чимало найкращих
представників України (Остання адреса, 1999, с. 4). Музейна культура є
унікальним цивілізаційним феноменом, що здатний сприяти суспільному
вихованню.
Усі ті музейні експозиції, окремі експозити, які презентовані і показані
екскурсоводом, музейним педагогом, є новоутвореною метареальністю,
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окремим

своєрідним

уявленням

про

реальну

дійсність.

Вона

реконструйована, створена уявою сучасників і не є первинною дійсністю.
Натуралістичність,

історичність

зберігається

лише

як

інтерпретація

відповідно до часу, сучасних суспільно-політичних та ідеологічних умов,
наукових концепцій, ментальності, світоглядних ідеалів. Саме до реальності
прив’язані зміст, структура, особливо інтерпретація показу музейних
об’єктів. До природної зацікавленості новими знаннями, невідомими досі
речами і фактами додаються вартісні світоглядні позиції й розуміння
сучасної

суспільної

дійсності.

Музейні

експозиції

не

лише

уявно

відображають певну історичну та культурну реальність, а відповідно до
суспільних вимог і усталених світоглядних орієнтирів стимулюють запити
громадянського суспільства згідно з модними тенденціями певного часу.
Отже, у задумі створення, наповнення музейних фондів, експозицій, їхніх
змістових і смислових презентацій присутні не тільки бажання відтворити
певну історично-культурну реальність, але й намагання дати відповіді на
запитання, що їх насамперед формують соціальні та ідеологічні запити
конкретного суспільства.
І хоча в кожному профільному музеї будь-якої країни світу
спостерігається подібність у тенденціях розвитку музеологічних підходів –
максимально точно відображати історично-культурний стан речей, проте
відчутною є також відмінність у тлумаченні та смисловому представленні
одних і тих же явищ, фактів, подій, об’єктів. Формалістичний та аналітичний
підходи, які використовують в музеології, можуть змінювати свою змістову
спрямованість навіть у межах однієї національно-культурної спільноти,
країни упродовж короткого проміжку часу. І хоча завдання, функції музеїв
(збирання, збереження об’єктів, дослідження та поширення знань про їхнє
історичне

походження)

залишаються

сталими,

проте

аналітична

інтерпретація об’єктів здатна радикально змінюватися відповідно до
цінностей, ідей, ідеалів, соціальних та ідеологічних чинників конкретного
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часу і суспільства. За таких умов історія отримує часто суб’єктивне й
різновекторне бачення світу, фактів та явищ, що інколи містять полярні
оцінки. Українська реальність упродовж останніх десятиліть, особливо в
період відновленої державності, зазнала суттєвої трансформації. Попередні
усталені

стереотипи

розуміння

взаємозв’язків

культурно-історичного

процесу, його ціннісних характеристик припинили (за невеликим винятком)
формувати суспільну свідомість і громадянську поведінку.
Роль музейного середовища в цьому аспекті є особливою. Специфічна
музейна культурно-освітня, дослідницька і просвітницька функції мають
вирішальне значення в історичному пізнанні минулого, вони встановлюють
взаємозв’язки із сьогоденням, прогнозують майбутнє. Природним і логічним
є такий підхід у музейній політиці, музейній педагогіці, коли головними
чинниками в музейному просторі стають висококваліфікований екскурсоводпедагог і якісна, адекватна часу і суспільним потребам ідеологія музейних
експозицій, оскільки педагогічно-просвітницька діяльність музеїв не може
орієнтуватися лише на вдосконалення форм і методів презентації музеалій,
якісну комунікацію музейного змісту, але передусім переслідує виховну
місію щодо публіки, громади, суспільства. Отже, необхідне розуміння, на яку
виховну систему цінностей слід орієнтуватися. Очевидно, для цього варто
використати значний досвід зарубіжної, особливо європейської, музейної
педагогіки, а також національної. Визначення зарубіжною музеологією тих
загальнолюдських суспільних вартостей і вартостей національно-культурних,
властивих конкретним націям і народам, є важливими і для української
музейної

педагогіки.

Проте

жодна

із

систем

не

може

механічно

впроваджуватися в тій чи іншій національній системі. В нашій країні своя
ситуація, своєрідні цілі та суспільна мета, особливі характеристики, вияви
минулого і сучасного. Отже, маємо орієнтуватися на теоретичну і практичну
вітчизняну спадщину, зокрема й педагогічну, культурно-історичну. В основу
педагогічно-просвітницької

діяльності

музеїв

доцільно

покласти
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методологію, наукові ідеї видатних українських учених-педагогів, зокрема,
К. Ушинського, І. Огієнка, Г. Ващенка, С. Русової, В. Сухомлинського та ін.
Обґрунтовані ними теоретичні основи виховання є актуальними для
реалізації культурно-освітньої музейної політики.
Як відомо з літературних і документальних джерел, у ХІХ столітті
спостерігається активне пропагування в педагогіці людиноцентричної,
гуманістичної парадигми, гуманного виховання, принципів загальнолюдської
освіти. Уже тоді визнавали згубність будь-яких освітньо-виховних реформ,
якщо ця ідея буде зігнорована. Музеологи стверджують, що розуміння
фактів, явищ, подій, наближених до істини, відбувається ефективніше саме
тоді, коли відвідувач є гуманізованою особистістю. Ця вихованість може
формуватися в дошкільному закладі, сім’ї, школі, університеті, конкретному
соціокультурному середовищі. Перш ніж стати відвідувачем музею,
потрапити у сферу музейного середовища, індивід проходить через певне
“чистилище” виховних систем, що діють у межах зазначених інституцій. Від
того, наскільки вдається гуманізувати людину в цих середовищах, суттєво
залежить її сприйнятність музейної культури і навіть здатність стати
“відвідувачем”.
Отже, дія, взаємодія, ефективність музейної діяльності пов’язані з
різними виховними підсистемами. При цьому важливо, щоб принципи
загальнолюдськості, гуманістичності впроваджувалися на всіх етапах
становлення особистості. Такий підхід до людини уможливлює якісну
трансформацію її свідомості, світогляду згідно з ціннісними і суспільно
важливими орієнтирами.
Для того, щоб “передавати” сенси, цінності конкретної експозиції,
музеалії,

необхідна

готовність

до

взаємодії

педагога,

екскурсовода,

музеолога, а також відвідувача, публіки. Без наявності зазначених передумов
неможливо (успішно) реалізовувати основну ідею музейної освіти, просвіти –
виховати гуманістичну особистість, здійснювати процес “олюднення”
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людини. Під час розвитку гуманістичної концепції виховання К. Ушинський
акцентував особливу увагу на недоліках нашої (вчительської) освіти, освіти
тих, які покликані виховувати майбутні покоління. “Основною ідеєю
народної освіти є насамперед ідея глибоко філософська й ідея психологічна.
Щоб висловити цю ідею, треба висловити насамперед, що таке людина, що
таке самий предмет, який ми хочемо виховувати, і чого ми хочемо досягти
вихованням, який наш ідеал людини” (Ушинський, 1983, с. 147). Очевидно,
без належного знання музейними працівниками, педагогами сутності
психології, філософії, культури, суспільного й національного інтересів
унеможливлюється

пізнання

людини,

яку

в

музейному

середовищі

намагаються виховувати, просвічувати, переконувати.
Усі

ці

ідеї,

принципи,

напрями

культурної

та

педагогічної

функціональності складають змістову, технологічну частину музейної
педагогіки, що, в свою чергу, є важливим чинником гуманітарної та
соціально-громадянської
Г. Сковороди

до

освіти.

Відомі

В. Сухомлинського

українські
та

І. Зязюна

педагоги

–

відстоювали

від
й

утверджували гуманізм як основу для освіченості та вихованості людини.
На таких засадах формувалися світогляд і професійна творча діяльність
багатьох національних будителів духу, педагогів і просвітників. Музеї,
особливо меморіальні, відкривають широкі можливості для вивчення
життєтворчості видатних українців, показують абсолютно нові й невідомі
біографічні сторінки видатних особистостей. Скажімо, таким є музейне
“федьковичезнавство”. Ще у 80-ті рр. ХІХ століття особистість Ю.
Федьковича привертала увагу таких відомих інтелектуалів, як І. Франко,
С. Смаль-Стоцький, М. Драгоманов, О. Маковей, О. Колесса, О. Кониський,
К. Горбаль, М. Черемшина, а також німецьких письменників і художників,
зокрема Р. Роткеля, Е. Нойбауера та багатьох інших. “Враження було таке,
що ідея збирання мемуарів про Федьковича (“австро-руського Шевченка”)
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набрала одразу мало не світового розголосу, втягнула в орбіту багатьох, у тім
числі видатних діячів” (Юрій Федькович у спогадах сучасників, 2019, с. 11).
За умови орієнтації на ці парадигми, виховні концепції треба визнати,
що педагогічно-просвітницька діяльність музеїв має спрямовуватися на
забезпечення взаємодії усіх учасників цього процесу за таких умов: а) бути
добре обізнаним з людиною, відвідувачем музею, знати людину в різних
аспектах її життєдіяльності, матеріал людської душі – психологічно,
філософічно, соціально; б) знати зміст, смисли музеального об’єкта,
експозиції, що “передаються” як нові знання чи цінності відвідувачам; в)
знати складну комунікативну науку, щоб майстерно, методично грамотно
передавати знання, вартісні компоненти,

залежно від специфіки

й

особливостей відвідувачів; г) як музейному працівнику необхідно добре
володіти знаннями: філософськими, психологічними, культурологічними,
соціологічними; д) творчо використовувати прогресивні і конструктивні ідеї
зарубіжного досвіду, усвідомлювати, що кожен народ має власну систему
виховання,

що

впроваджувати

формується
принцип

на основі

гуманізму

як

національної
винятково

компоненти;
важливу

е)

умову

загальнолюдського і національного виховання в музейному просторі.
4.3. Комунікація у педагогічній взаємодії в системі “музей – заклад
освіти”
Комунікаційні технології, належна мовна підготовка музейного
працівника (педагога) і відвідувача є передусім лише інструментами з
погляду музейної комунікації. Важливо не тільки “як”, “яким чином”
передається інформація, знання, трактуються нові факти, явища, експонати.
Музейна політика, педагогіка потребують від музейників значно більшої
“віддачі”, аніж (хай і досконала) передача усталених стереотипів й оцінок
про ті чи інші експозиційні предмети. Отже, визначальним сутнісним
завданням є зміст того, що передається. Ефективність музейної педагогіки
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посилюється, коли в основі цієї нової для сучасної України дисципліни
будуть знаходитися відповіді на стрижневі питання: “як?”, “що?”, “хто?” за
такої умови. І тоді, успішніше вирішуватимуться проблеми, пов’язані, поперше, можливостями й інструментами музейної комунікації; по-друге, зі
смисловим, ціннісним аспектом змісту культурної музейної спадщини; потретє, якісною підготовкою музейних працівників, здатних актуалізувати й
гармонізувати спадщину минулого з сучасною стратегією життя і безпеки
націй, народів. Тоді можна буде стверджувати, що музеї спроможні навчати і
виховувати особистість.
Музейним

працівникам,

педагогам

необхідно

конструювати

комунікації таким чином, щоб відвідувачі, незалежно від мотивації
відвідування музею, виявляли зацікавленість, аналізували експозиційні
матеріали, зберігали певний інтерес до побаченого (почутого) і після
відвідин. Під час роботи за будь-яким напрямом музейний працівник,
належно обізнаний зі змістом фондів, музейних предметів, експозицій,
повинен визначати також і ґрунтовні знання публіки. Їхнє ігнорування часто
унеможливлює досягнення ефективних результатів під час музейних
презентацій. Для музейного педагога цей аспект діяльності є дуже важливим.
Музейна комунікація стає значно продуктивнішою, якщо враховує
багатозначні характеристики індивідів, які суттєво відрізняються один від
одного

віком,

освітою,

соціальним

походженням,

національністю,

мотиваційними інтересами. Безумовно, аналіз публіки відбувається не лише
безпосередньо у приміщенні музею, більш загальні знання отримуються і на
стадії формування експозицій, коли прораховуються ймовірні контингенти
відвідувачів на рівні їхніх уподобань, базових знань, видів діяльності,
естетичних смаків, професійних інтересів, ціннісних ідеалів. При цьому
доцільно враховувати безліч деталей стосовно ілюстративних матеріалів,
кольорів, стилів оформлення, шрифтів і написів – усього того, що може
викликати певну реакцію публіки. Чи означає такий підхід цілковиту

309

підпорядкованість змісту музейних презентацій інтересам, етичним чи
політичним уподобанням окремих груп відвідувачів? Безперечно, що
частково – так. Адже музей є тією інституцією, через яку відбувається
трансформація певного суспільного та державного замовлення на реалізацію
культурно-історичних

цінностей,

ідеалів,

ідеологічних

парадигм.

Ні

кон’юнктура споживчого ринку, ні рівень політичної культури, ні певні
усталені ціннісні орієнтири як рудименти тоталітарної суспільної свідомості
не можуть стати причиною “підлаштування” музейної культури під
недосконалу свідомість відвідувача. У такій системі взаємодії ці та інші
чинники доцільно гнучко враховувати.
Інша справа – варто вести діалог, створювати взаємодію по-різному,
залежно від особистості відвідувача, його освіти, професійного і соціального
досвіду та інтересів. Відмінність музейної комунікації є доволі відчутною,
коли, наприклад, відбувається взаємодія з науковцями, учнями, студентами
чи екскурсійними групами та сім’ями, що бажають культурно провести свій
час. Кожна така ситуація передбачає передусім соціальний аспект
відвідування, а тому є важливим суспільним контактом, що уможливлює
задоволення конкретної потреби, вимоги. Діти, учні, студенти, дорослі, сім’ї,
корпоративні групи, дослідники, туристи, а також окремі відвідувачі – ці
категорії

відвідувачів

взаємодіють

з

музейними

працівниками

(екскурсоводами, педагогами, науковцями), мають індивідуальну мету й різні
інтереси та можливості. Це потребує від працівників музеїв не лише
психолого-фізіологічних, культурологічних, історичних, дидактичних, а й
соціальних знань. Педагог-музейник здатен налагоджувати ефективну
взаємодію з різними групами відвідувачів лише за умови, коли він матиме
усвідомлене розуміння про істинні мотиви та причини діалогу, їхнього
контакту з музейною культурою.
У

педагогічній

взаємодії

надзвичайно

важливе

значення

має

комунікація (від лат. сommunicatiо – спілкування) (Словник української
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мови, 2012, с. 452). Український енциклопедичний педагогічний словник
(2011, с. 233) визначає “комунікабельність” як рису особистості, її здатність
до спілкування з іншими людьми, що не є вродженою, а формується в
процесі життя і діяльності людини в соціальній групі. Раніше виданий
“Педагогічний словник” АПН України (2001, с. 259) містить таку дефініцію:
“комунікація – специфічна форма взаємодії людей у процесі пізнавальнотрудової діяльності за допомогою мови чи інших знакових систем”. Досить
широко комунікаційний процес схарактеризовано в енциклопедичному
словнику “Освіта дорослих…” (2014, с. 193), розкрито його специфічні
форми, основні різновиди. Наголошено, що “комунікація – спілкування,
обмін інформацією (думками, ідеями, відомостями тощо), специфічна форма
взаємодії людей у процесі їхньої пізнавальної діяльності...”.
У контексті педагогічно-просвітницької діяльності музеїв комунікацію
розглядають як теорію і практику загальних та особливих засад поширення
змісту музейних фондів серед суспільства. Фонд як зібрання музейних
колекцій і предметів може мати кілька категорій значень, зокрема: основний
фонд,

експозиційний,

відкритий

(студійний),

науково-дослідний,

допоміжний. Об’єкти, які належать до того чи іншого типу, можуть
змінювати час від часу своє призначення, хоча залишається усталений підхід
– носії музеальності мають певний суспільний інтерес і можуть (залежно від
потреб) спілкуватися із суспільством. Характер комунікації залежить від
багатьох чинників. Він зумовлюється не лише типом фондів, але й,
насамперед, їхнім змістом (історично-культурним, природознавчим, науковотехнічним, художньо-мистецьким, загальним профілем колекцій), а також
інтересами та мотиваціями відвідувачів. Отже, важливість музею полягає не
тільки в збиранні, зберіганні, контролі за фондосховищами, фондовим
майном, але й у передачі музейної культури суспільству.
Створення моделей оптимальної комунікації музею з відвідувачами для
кожного конкретного випадку є одним із найбільш важливих питань
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музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки. Статус музею,
його інтелектуальні та змістові можливості, особливості різних категорій
відвідувачів зумовлюють рівень прецезійності. Урахування специфіки та
умов музейного середовища, а також принципів науковості і доступності
впливає на підвищення якості цієї діяльності. У зв’язку з цим необхідно
дотримуватися важливого підходу, згідно з яким музейна комунікація, тобто
розмова, діалог, висловлювання мають відповідати інтересам, рівню та
можливостям

споживачів

(реципієнтів).

Невідповідність

між

двома

взаємозалежними і взаємопов’язаними суб’єктами у процесі взаємодії
призводить до унеможливлення досягнення мети. Навіть належний рівень
фахової підготовки, володіння знаннями конкретного предмета, проблеми чи
явища не можуть гарантувати успіх у сприйнятті їх відвідувачами. Не завжди
надмірно “інтелектуалізована” інформація та “промова” фахівця здатна бути
“почутою” неспеціалістом.
Йдеться про необхідність врахування фізіологічних, психологічних,
інтелектуальних, соціальних характеристик відвідувачів, про дотримання
базового

педагогічного

педагогічному

принципу

енциклопедичному

–

доступності.

словнику”

В

зазначено:

“Українському
“Доступність

(посильність) – дидактичний принцип, згідно з яким навчання будується з
урахуванням рівня підготовки учнів, їхніх вікових та індивідуальних
особливостей. Відповідно до цього принципу розробляються педагогічно
обґрунтовані програми, підручники й методи навчання. Умовою свідомого
засвоєння знань і активності є доступність навчального матеріалу…”
(Гончаренко, 2011, с. 141). Наголосимо, що реалізація цього принципу має
важливе значення у формальній і неформальній освіті. Методологічний і
методичний підхід до педагогічно-просвітницької діяльності музеїв потребує
врахування філософії педагогічної дії (за І. Зязюном). У комунікації слід
враховувати не лише особливості реалізації принципу доступності. Дуже
важливим є також суб’єкт-суб’єктність цього процесу, адже комунікація як
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“передача інформації за допомогою знаків чи систем усіх видів, що потребує
адресанта…” (Вайдахер, 2005, с. 561), не має сприйматися як проста
передача інформації. Вона є своєрідним обміном, діалогом, що відбувається
між суб’єктами, адресатами. Ефект комунікації залежить від характеру,
стилю, методу взаємодії між двома (як мінімум) суб’єктами – промовцем і
реципієнтом. Отже, педагогічно-просвітницька діяльність музеїв потребує
системної комунікації із закладами освіти, громадськими організаціями та
іншими соціальними інститутами.
Як зазначав І. Зязюн, без знання матеріалу, який треба розкривати як
музейну культуру, і без людей – відвідувачів музею неможливо формувати
атмосферу

співробітництва,

суб’єкт-суб’єктність

процесу,

педагогічну

взаємодію. Такий вплив має здійснюватися у співпраці, з урахуванням
важливості, актуальності музейного матеріалу, а також методів і форм
спілкування між музеєзнавцем-педагогом та відвідувачем (Педагогічна
майстерність, 1997, с. 113). Педагог уподібнюється акторові, що мусить
ретельно зважати на низку критеріїв, якими варто послуговуватися під час
роботи з людьми. Отже, у комунікації необхідно дотримуватися, як вважають
відомі європейські музеологи, принаймні чотирьох правил/вимог у взаємодії
сторін: “кількість (настільки інформативно, наскільки цього потребують);
якість (правдивість); релевантність (лише те, що важливо для комунікації);
манера висловлювання (бути виразним)” (Там само). Очевидно, ці підходи не
вичерпують засобів ефективності впливу і взаємодії в процесі взаємодії
учасників.
На його зміст безперервно впливають різні чинники, що діють у
соціокультурному,

політичному,

інформаційному

середовищах,

на

побутовому рівні. Соціальні потреби, норми моди, природні та суспільні
процеси, катаклізми є змінними чинниками, які певною мірою впливають на
поведінку мовця і реципієнта.
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Ще одна особливість, яку доцільно враховувати під час комунікації та
сприйняття музейної презентації. Вона – неоднорідна і різнобічна, охоплює
всі, навіть малопомітні відчуття та почуття. Окрім цього, музейна
комунікація здійснюється різноманітними засобами, про які педагог не лише
має знати, але й вміло та вчасно ними користуватися, щоб передавати
інформацію за ширшими напрямами. Візуальний, практичний, дотиковий,
абстрактно-вербальний канали мають безперервно поєднуватися педагогом,
щоб активізувати, мотивувати відвідувачів, розглядати зміст діалогу як
активний,

творчий

процес.

Опанування

цими

знаннями,

уміннями

відбувається в безупинному процесі. Справді, музейні працівники, педагоги
мають діяти як актори, оскільки їм необхідно щоденно опановувати методи,
технологію, вміння і навички, удосконалювати професійну майстерність.
За умови, коли з одного боку знаходиться музейна культура, а з іншого
– відвідувач музею, що прийшов у це середовище для пізнання, захоплення,
дослідження чи простого задоволення, це зумовлює появу особливих вимог
до педагога. Навіть природні задатки та здібності не гарантують успіх. Для
цього потрібні праця, самовдосконалення, що робитиме педагога майстром,
бо лише такий підхід здатен пробудити думку, переконати, захопити,
викликати естетичні й етичні почуття. Педагогічно-просвітницькі цілі
нерідко реалізуються через виконавчу мистецьку дію як професійну
комбінацію багатьох творчих якостей вчителя, щоб впливати на почуття,
думку і дух людини. Логічними є порівняння акторського та педагогічного
професійного мистецтва. В. Немирович-Данченко писав: “Мистецтво актора
складне до надзвичайності, і дані, за допомогою яких актор оволодіває
глядачами, різнобічні: заразливість, особиста чарівність, правильність
інтуїції, дикція, пластичність, краса жесту, здатність до характерності, праця,
любов до справи, смак тощо?” (Немирович-Данченко, 1953, с. 355). Усе це
означає, що ерудованості, фундаментальних знань зі свого предмету часто
буває замало, оскільки для педагога (музейного) важливими є також
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здібності та вміння “передавати” ці знання, інформацію іншим. Щоб “своє”
зробити аналогічним і для “інших”, “потрібні виразні дані, – зазначав
визначний театральний педагог К. Станіславський, – щоб утілювати набутки
таланту: тобто гарний голос, виразні очі, обличчя, міміка, лінії тіла, пластика
тощо” (Станиславский, 1953, с. 195).
Справді, лише праця над собою здатна наближати педагога до рівня
майстра своєї справи. A. Макаренко вважав її універсальною цінністю
людства, яка завжди мала загальну суспільну й індивідуальну важливість.
Справжній педагог завдяки праці відшліфовує всі якісні відтінки своєї
професії. Для навченості, вихованості, майстерності педагога не може бути
дрібниць, другорядних речей, коли це стосується педагогічної культури.
Музейна культура має передаватися суспільству на основі науково
обгрунтованих педагогічних підходів.
З урахуванням основних положень педагогічної класики доцільно
виокремити важливі аспекти якостей музейного працівника, необхідні для
ефективної комунікації. Неодмінним правилом поведінкової норми є те, що,
навіть

за

умови

самовдосконалюватися
особливістю

наявності
за

задатків,

різними

індивідуальної

він

напрямами.

характеристики

має

Для
має

безперервно

цього
стати

суттєвою
не

лише

працездатність, але й морально-етична вихованість, яка унеможливлює для
педагога

набуття

стану

внутрішньої

та

зовнішньої

“неохайності”,

“некультурності”, що значно знижує ефективність комунікації. Сумнівним, з
огляду на позитивний результат, може стати успіх, якщо в характері
музейного

праціника

занадто

виявляються

риси

самозакоханості,

самовозвеличення, самозамилування чи ігнорування, зневага “іншого”.
Відсутність самокритичної, об’єктивної оцінки, прикрашання власних успіхів
чи “таланту” можуть негативно впливати на формування особистості
вчителя, наставника, того, хто виховує. Варто уникати самоствердження
негативних аспектів егоцентризму у взаєминах з людьми (відвідувачами,
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слухачами, учнями, студентами), оскільки це призводить до втрати
учасниками комунікації.
У зв’язку з цим критеріальність в оцінюванні готовності до
педагогічної майстерності має бути розширена. Взаємини, спілкування
(комунікація), як і вплив на суб’єкта музейного середовища, мають
передбачати

багатокомпонентні

психологічну,

морально-етичну,

дії:

інтелектуально-пізнавальну,

методично-технологічну,

естетичну,

світоглядну, які пов’язані між собою. Важливе значення має позитивна
енергетика, доброзичливість, природність і щирість у спілкуванні. У
підручнику “Педагогічна майстерність” Іван Зязюн зазначає: “Педагогічний
процес вимагає своєрідної магії педагогічного впливу. Щоб її створити, слід
досконало оволодіти технікою міжособистісного спілкування на рівні певної
педагогічної платформи… Хто хоче проникнути в таємниці володіння
Людини, має проникнути в таємниці володіння самим собою. Доки (педагог)
не виробить майстерності підпорядкувати себе педагогічній меті, не
осмислить своїх можливостей впливати на аудиторію, доти вона й не
сприйме його інформацію” (Педагогічна майстерність, 1997, с. 123).
За наявності багатьох спільних і подібних принципів, покладених в
основу музейної та освітньої галузей, є чимало своєрідностей, специфічних
особливостей у системах взаємодії. Передусім комунікація в музеї
відбувається за допомогою конкретних символів як знаків, що репрезентують
певну річ, явище, які володіють конкретним змістом та значенням. Вони є
музеаліями (музеєзований об’єкт, який визнаний, вибраний та тезаурований з
огляду музеальності, отже – носій музеальності – за працею Ф. Вайдахера
“Загальна музеологія” (Вайдахер, 2005). Навколо них і формується взаємодія
учасників процесу на рівні моделі “пізнання – передача – осмислення – нові
знання…”.

Чи

можна

вважати,

що

безпосередньо

предмет,

носій

музеальності визначає сутність, дає відповіді на запитання про його місію,
значення, змістові характеристики. Очевидно, ні. Кожен музеєзований об’єкт
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потребує обов’язкового “олюднення”, контакту, реакції, позиції конкретного
суб’єкта (музеєзнавця, педагога, відвідувача, науковця), щоб предмет зумів
бути здатним “заговорити”. Фахівці музеєзнавства стверджують: “Було б
помилкою вважати, що слова, речення, зображення, предмети та їх
комбінації вже самі по собі щось означають та окреслюють: люди самі
творять значення, використовуючи слова, речення, зображення, предмети та
їх комбінації як знаки. Не форми як такі, а спільноти, які їх використовують,
забезпечують використання знаків та порозуміння” (Вайдахер, 2005, с. 180).
Зазначимо, що тлумачення, оцінювання, вивчення і передача знань та
цінностей про ті чи інші музеальні об’єкти є не лише творчим, але й суто
індивідуальним та суб’єктивним процесом.
Будь-яка музейна експозиція може бути потрактована по-різному,
залежно

від

світоглядного,

знаннєво-інформаційного,

методичного,

психологічно-ментального рівня екскурсовода, музейного педагога. На
оцінювання сутності явища, об’єкта, факту також впливає суспільна
актуальність, “колективний настрій”. Природну суб’єктивність у ставленні до
музеалій визначають: а) якісна характеристика музейного предмета; б) рівень
підготовленості музеєзнавця (педагога); в) індивідуальний стан відвідувача;
суспільні потреби; виклики часу тощо. Фахівці стверджують: “Один і той
самий предмет може бути по-різному семантично описаний не лише залежно
від настрою індивіда, який його оглядає, але й залежно від суспільства, яке
його використовує, та його колективних думок” (Вайдахер, 2005). Справді,
інтерпретувальне експонування автентичних (і не тільки) об’єктів як одного з
головних

напрямів

комунікації

зумовлюється

конкретним

суспільно-

політичним устроєм, завданнями і цілями того суспільного середовища, яке
створило та супроводжує функціонування музею. Суспільство (держава) має
визначити світоглядну, ідеологічну, знаннєву парадигму, забезпечити через
музей відбір, облік, зберігання, доступ до культурних вартостей, приховану
інформацію зробити публічною та відкритою.
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Комунікація

має

бути

екологічною,

що

означає

дотримання

комунікативних етичних норм користування мовою, підтримку апелятивних
функцій щодо встановлення, продовження чи завершення контакту під час
спілкування та взаємодії. Справді, вона може бути або екологічною, тобто
успішною комунікацією, або неекологічною (неуспішною), конфліктною,
деструктивною. Музейний працівник має володіти багатьма якісними
характеристиками

й

різними

аспектами

комунікації,

а

саме:

а) комунікативною, коли здійснюється обмін інформацією між тими, хто
спілкується; б) інтерактивною, коли відбувається організація взаємодії між
індивідами; в) перцептивною, коли забезпечується процес міжсуб’єктного
сприйняття

та

пізнання,

спілкування

і

встановлення

атмосфери

взаєморозуміння.
Ця

доступність

характеризується

функціонуванням

певних

структурних елементів, які взаємодіють між собою у межах комунікаційної
моделі. Пріоритетом її уваги є музейний об’єкт, музеалія, контакт з яким
музей здійснює через його музеалізацію, а відвідувачі (публіка) – через
особисте сприйняття. Сприйняття формується завдяки комунікації між двома
головними суб’єктами: музей та відвідувач. Завдання музею полягає не
тільки в інформаційній комунікації, але й у почуттєвому, емоційному
сприйнятті, переживанні, співучасті стосовно розуміння об’єкта. Комунікація
на рівні музеалій містить у собі інформаційний (пізнавальний) та
онтологічний (учення про буття) характер. Ці дві складові комунікації
(інформаційна, онтологічна) стають дієвими, коли музеальний об’єкт
трансформується в експозит, тобто в об’єкт виставки, експозиції, показу.
Експонування музеалій стає можливим за умови появи суспільної, державної,
корпоративної необхідності зробити повідомлення. Потенціал фондових
музейних зібрань поєднується із суспільним інтересом, замовленням;
створюються умови для створення музейної експозиції, яка презентує та
інтерпретує речі, факти, події в їхньому певному реальному стані. У процесі
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їхнього “оживання” відвідувачі можуть отримувати нові знання, погляди,
розуміння, ціннісні орієнтири.
Зазначимо, що музейний предмет, експозиція завжди містять історичну
та

культурну

константу.

Музейний

працівник

(педагог)

має

бути

налаштований під час інформаційно-онтологічної комунікації на культурноісторичний аналіз у формалістичному, аналітичному, смисловому аспектах.
Для цього він має володіти не лише методичними, технологічними,
психологічними вміннями, але й бути компетентним з погляду змістового,
щоб розуміти систему взаємозв’язків історичних, культурних чинників, бути
здатним “передати” знання, а також смислові настанови та цінності своїм
слухачам. Ефект взаємодії досягається за умови належної професійної
підготовленості

музейного

педагога,

а

також

відповідного

рівня

мотиваційного налаштування відвідувача. Потреба у спілкуванні (необхідно
повідомити або дізнатися інформацію, вплинути на співрозмовника тощо)
спонукає розпочати комунікацію з іншими людьми. Музейним працівникам,
педагогам необхідно чітко орієнтуватися: на мету спілкування; особистість
слухача, відвідувача; зміст спілкування; конкретні форми і засоби
комунікації; прогнозування сутності ймовірного обміну думками, ідеями,
фактами та іншою інформацією; необхідність встановлення зворотного
зв’язку, а також корекції методів, стилю, способів, напряму спілкування у
процесі.
Для досягнення оптимальної комунікації необхідно забезпечити якість
музейної експозиції. Передусім у музейному зібранні (фондах) знаходить
такий ресурс культурних цінностей, музеалій, на основі яких можна
компонувати різнопланові й різнотематичні експозиції. Сенс існування,
функціонування цього соціального інституту полягає в його здатності
експонувати наявні об’єкти, доводити, що вони зумовлені суспільними чи
індивідуальними інтересами, оскільки музейна діяльність виправдовує себе
за умови задоволення таких потреб. Музейні предмети як такі можуть не
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викликати жодної зацікавленості, бути потенційно музеаліями, але не стати
експозитами, оскільки знаходяться поза інтересами суспільства чи людини.
Музейна експозиція є домінантою у діяльності, функціональній взаємодії.
Цей виражальний засіб на тлі різноаспектних допоміжних музейних форм
поширення знань, інформації, вартісних елементів є найбільш важливим,
безальтернативним у контексті досягнення освітньої, виховної мети.
Музейна експозиція є домінантним чинником у комунікаційному
процесі. Від того, настільки якісно вибудована експозиція, відповідно до
принципів педагогічної майстерності здійснюється її презентація, залежить
формування свідомості особистості як мотиваційної основи дії, становлення
й утвердження системи цінностей, отримання нових знань, виховання
громадянської позиції. Якщо головною місією музею як соціальної та
культурної інституції є розвиток людини, суспільства, держави відповідно до
встановлених цінностей, то музейна комунікація є винятково важливим
засобом для цього поступу через контакт і взаємодію з музейним
середовищем, музейними експозитами. Як педагогічна дисципліна, вона
охоплює широкий спектр виховання нації: інтелектуальне, гуманістичне,
духовне, етичне, естетичне, громадянське, екологічне. Результативність
діяльності музеїв підвищується за умови ефективно сформованої експозиції,
сутність якої свідчить і про розуміння актуальності тих чи інших проблем,
завдань; про рівень підготовленості в контексті музейних працівників
(педагогів); про потенціал культурно-історичних цінностей конкретного
музейного фонду – основи експозиційної будови. Очевидно, сучасні
експозиції мають насамперед відображати актуальності часу, суспільні
запити і потреби.
Упродовж останніх років активізувалася взаємодія музеїв і освітніх
закладів у національно-патріотичному вихованні. Використання педагогічних
засобів у формуванні патріотичних якостей учнівської молоді є актуальним
завданням сучасних українських музеїв. Цей напрям координують районні,
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міські, обласні науково-методичні кабінети і центри. Конференції, семінари,
лекції, урочні заняття та різні майстер-класи, навчання педагогів і музейників
у системі методичних об’єднань дають можливість, окрім усталених форм
роботи, презентувати, вивчати, опановувати нові, інноваційні технології, які
застосовує музейна педагогіка в практичній діяльності сучасної школи.
Безумовно, педагогічні, пізнавальні, виховні завдання сьогодні актуалізували
важливу для держави, суспільства і людини проблему формування
громадянських та патріотичних якостей особистості. Такий вектор у
навчально-виховному процесі та пріоритет у системі взаємодії моделі
“школа-музей”, безумовно, пов’язаний передусім з агресією Росії проти
України, боротьбою українського народу за свою незалежність, суверенність
і територіальну цілісність.
Часто музеї при навчальних закладах стають ефективним інструментом
для взаємодії різноманітних соціальних інститутів, зокрема і зарубіжних. В
“Урядовому кур’єрі” (2015 р.), висвітлюючи життєтворчість Я.Гніздовського,
зазначалося, що “єдиним своєрідним оберегом життя і творчості Якова
Гніздовського в Україні став музей у сільській школі, в рідному селі Пилипче
(Тернопільщина). Його створено 1992 року з ініціативи колективу
навчального закладу, племінника Якова Яковича, члена спілки художників
України Якова Івановича Гніздовського і сільського краєзнавця Івана
Гуменюка. Цей осередок став центром патріотичного й естетичного
виховання, популяризації творчості нашого земляка.За роки існування музею
з його експозиціями і матеріалами ознайомилися тисячі українців і гостей зза кордону. Тут побував блаженніший Любомир Гузар. Свого часу його
святість підтримував тісні стосунки з художником. Юні музеєзнавці й
екскурсоводи разом із керівником музею вчителькою Людмилою Костюк
ведуть пошуково-дослідницьку діяльність. Важливий напрям цих досліджень
- листування з людьми, які знали Якова Яковича” (І. Пенькало // Урядовий
кур’єр. 24 січня 2015 р.)
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Змінилися світ, країна, громадяни, реальність. Очевидно, потребує
трансформацій і музейна культура. На ці процеси впливатимуть не лише
умови й ситуація, що складаються в Україні, українському світі загалом, але
й тенденції, які домінуватимуть у ХХІ-му столітті. Відомий учений Ф.
Вайдахер у своїй праці “Загальна музеологія” акцентував увагу на соціальній
місії музею, наголошуючи на важливості застосування міждисциплінарних
підходів, сучасних методів комунікації, запропонував деякі пріоритетні
напрями музеєзнавства на найближчі десятиліття. Зокрема, він наголошує на
таких перспективах розвитку: а) від великих музеїв до менших, осяжніших і
гнучкіших закладів; б) від одностороннього централізму до збалансованого
федералізму;

в)

від

зовнішнього

бюрократичного

втручання

до

відповідальної свободи дій компетентних осіб; г) від музею, який контролює
і фінансує винятково держава, до музею, якому держава гарантує збереження
його основних публічних функцій; д) від дилетанства до компетенції
освічених музеологів; е) від музею як місця навчання до закладу
категоріальної освіти, де “зустріч” з автентичними об’єктами активізує
почуття, сприяє самовдосконаленню; є) від вертикального поділу дійсності
на окремі дисципліни до інтегрального зображення феноменів та їхнього
взаємозв’язку; ж) від універсальної претензії окремих музеїв на монополію
до міжгалузевого, міждисциплінарного подолання майбутніх завдань
(Вайдахер, 2005, с. 552–553).
Можливо, цей висновок не відображає цілком сутність сучасної
української музейної політики, хоча не можна не солідаризуватися з тими
явищами, принципами, тенденціями, що мають універсальну важливість і
діють у національному музейному середовищі та музейній педагогіці.
Мобільність

комунікаційних

компетентності,

систем,

міждисциплінарності,

принципи
інтеграції,

демократії,

свободи,

децентралізації

і

самовдосконалення стають основними аспектами дії та взаємодії музею і
закладів освіти. Принциповим підходом до оновлення змісту педагогічно-
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просвітницької діяльності музеїв є відмова від імперативного ствердження,
що музей функціонує лише як інституція, в якій здійснюється навчання.
Більш важливими у цьому випадку стають вагомі для особистісного і
суспільного

розвитку

функції

самоосвіти,

самовиховання,

самовдосконалення. Суттєвим концептом сучасної європейської музеології є
також упровадження гуманістичної, людиноцентричної парадигми, що
полягає в служінні музею народові та громадському благу.
На нашу думку, науково обгрунтованим є положення Ф. Вайдахера про
те, що для комунікаційної політики музею необхідно дотримуватися
оптимального балансу наукових, культурно-освітніх і просвітницьких
функцій. Адже наука, необхідна для базової діяльності музею, має не
стримувати, а стимулювати сферу освітньо-виховної діяльності, оскільки
важливим

є

не

лише

професійний

інтелект,

але

й

мусять

бути

використовувані всі інші здібності людини. Висловлене аж ніяк не означає
мінімізацію принципу науковості чи інтеграційного процесу між галузями
освіти та науки, адже без цього унеможливлюється об’єктивне сприйняття
культурно-історичного процесу, історичної правди буття народів, держав,
людства. Слід керуватися категорією міри, щоб збалансувати в музейній
справі складові частини науки, освіти, просвіти, забезпечити в такий спосіб
дію соціальних функцій і суспільну вагомість музею. Авторитетний
англійський

учений

Кеннет

Гадсон,

який

був

противником

дії

роз’єднувальних способів у музейній педагогіці, відстоював доступність та
ефективність засвоєння відвідувачами предметів і фактів музейної культури.
“Більшість відвідувачів музею не приходять сюди, – писав він, – щоб
підготуватися

до

іспиту

із

зоології,

сільськогосподарської

техніки,

антропології, історії, мистецтва, проте саме таке враження ще донедавна
справляла більшість музеїв… Найбільше лиха виходить безперечно від
галерей мистецтв. Тут, як і колись, дуже безкомпромісно урядують історики
мистецтва,

добиваючись

того,

що

середньостатистичний

відвідувач
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видається малесеньким невігласом та отримує комплекс меншовартості, що
відлякує людей, які не готові стати жертвами принизливого поводження з
ними” (Вайдахер, 2005, с. 553).
Справді, зазначене є класичним прикладом музейної антипедагогіки,
коли відвідувача, учнівську чи студентську аудиторію не вважають
суб’єктами музейно-педагогічної діяльності, вони є лише реціпієнтами, яким
надають частину тієї інформації, яка, на думку музейників, є для них
достатньою. Найбільш хибним правилом подібної “взаємодії” (об’єктсуб’єктної) є те, що з боку відвідувача (індивідуального чи колективногрупового) практично відсутня ініціатива, намагання вступити в діалог,
висловити власну думку, критично осмислювати запропоноване і побачене.
Відчуття цілковитої залежності, несвобода пізнання, ймовірність бути
приниженим через об’єктивну необізнаність створюють дискомфортну
емоційно-пізнавальну атмосферу в процесі музейної діяльності. Отже, коли
суб’єктність, радість сприйняття, вмотивованість відвідувача, жага до
пізнання і самовдосконалення знаходяться поза межами діяльності в
музейному середовищі, то можна стверджувати, що в таких конкретних
ситуаціях використовуються усталені й малоефективні методи та засоби
авторитарної

педагогіки. Головне

завдання музею

як унікальної

й

універсальної школи життя громадянина – виховання людини, яка розуміє
фундаментальні цінності віри і довіри, безпеки і громадянської позиції.
Музей має бути тим місцем, “де звичайна людина не почуватиметься
малою”, повинен зміцнювати довіру до “себе” з боку відвідувача, а також, що
не менш важливо, довіру до самого відвідувача. У зарубіжній музеології
відбуваються дискусії щодо питання кращого взаємозв’язку, комунікації,
впливу на аудиторію великого чи малого музею. Висловлюється позиція
фахівців як сумнів: “Величезні або маленькі музеї могли спричинити
необхідні зміни у ставленні до проблем сучасного світу. Дуже великі музеї не
можуть цього, тому що є центрами влади всезнайства і академічного
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позерства, а дуже малі зможуть, очевидно, небагато добитися, тому що, при
найкращих помислах, їм буде бракувати для цього засобів”. К. Гадсон
наголошує на ще одній важливій причині, яка гальмує продуктивний
взаємозв’язок музею і людини. Він показує її як “бюрократію великих музеїв,
що, як і бюрократія усіх великих установ, схильна блокувати оригінальне
мислення” (Вайдахер, 2005, с. 552).
Водночас варто виокремити аспекти, які необхідно враховувати
музейним працівникам, відповідальним адміністраторам музейної справи.
По-перше, концепція комунікації і взаємодії має формуватися на основі
психологічного сприйняття феномену “музей” як “третього дому” (сім’я,
робота – навчання, музей). Незалежно від розмірів ця інституція має
створювати певний комфорт, гармонію, інтерес та вмотивованість до
пізнання – саморозвитку. Психоналаштованість щодо музейного середовища
мусить

орієнтуватися

на

позитивну

“Я-концепцію”,

без

чого

унеможливлюється формування взаємодії, що створює стан довіри.
По-друге,

довіра

формується

в

процесі

створення

цікавих

експозиційних презентацій на основі професійного рівня (культурологічного,
психолого-педагогічного, методичного) музейних працівників.
По-третє, від музеїв (як і від освітніх закладів) реальний час і реальна
ситуація завжди вимагають адекватної реакції, подолання усталених (часто
реакційних та необ’єктивних) стереотипів і поглядів на світ. В Україні ця
проблема є очевидною, коли навіть найбільш знані музеї не можуть
позбавитися “канонічних” ідеологем імперськості. Показовим фактом є,
наприклад, викривлення культурно-історичного минулого в музеї Софії
Київської,

який,

самоідентичності

безумовно,
українців,

посідає
консолідації

чільне

місце

українського

в

становленні

народу.

Хиби

нинішньої музейної діяльності на території цієї загальнонаціональної святині
полягають у належному невикористанні державотворчого потенціалу.
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Траплялися

випадки,

коли

під

час

екскурсій

музейні

працівники

характеристики понять і явищ, які несуголосні з історичною правдою.
На нашу думку, найсучасніші засоби і комунікаційні технології,
професійно підготовлені в методичному аспекті музейники та педагоги,
вдало дібрані музейні експонати і тематичні висновки ще не є гарантією
успішної взаємодії. Для цього необхідне найголовніше – методологічні,
світоглядні й наукові сенси та ідеї музейної культури, які розглядаються у
процесі комунікації. Взаємодія і довіра як необхідні характеристики
педагогічно-просвітницької діяльності мають орієнтуватися на цінності
культурно-історичної правди. Щодо цього слушно висловлювався уже
згадуваний нами Ф. Вайдахер. Він писав: “Я не вважаю себе уповноваженим
давати приписи, що саме Вашим країнам найбільше потрібно від музеїв.
Хочу лишень сказати, що у своєму суспільстві музей завжди має бути
аргументом, більше того, аргументом у слушний час. Добрий музей завжди
спрямовуватиме увагу на те, що споглядати важко або навіть болісно… В
епоху гострої небезпеки для довкілля (природного і соціокультурного – авт.)
і загрозливої втрати ідентичності музеї можуть дати своєму суспільству
безпеку і довіру і показати йому, де воно знаходиться і куди б могло
рухатися” (Вайдахер, 2005, с. 556).
Отже, методологічне-методична настанова свідчить про надзвичайно
важливу соціальну роль, яку покликаний відігравати музей у суспільстві. Він
має

безперервно

слугувати

громадськості

та

особистості

не

лише

переконливим аргументом щодо істини, цінностей, але й розповідати про це
людям в актуальний і слушний для них час. Чимало запитань і відповідей
щодо сучасних загроз, викликів, ризиків, які виявляються у ХХІ-му столітті,
містяться у середовищі музейної культури. Музей є не лише центром уваги,
шани і поваги до минулого, але й унікальною школою, в якій постійно
проводяться уроки для сучасного й особливо для майбутнього. Кожний
активізований музеальний феномен є в основі започаткування музеологічної
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пізнавальної діяльності. І від того, яка ідея, мета, завдання будуть закладені в
конкретному музейному предметі, експозиції, який буде характер комунікації
між учасниками, залежатиме інтелектуальний, виховний, світоглядний успіх.
4.4. Педагогічна культура взаємодії в просвітницькій діяльності
музеїв
Взаємодія є дуже важливою компонентою музейної політики, музейної
педагогіки. Вона створює умови, які сприятливо позначаються на якості
роботи всіх суб’єктів, що виконують культурно-освітні функції (установи,
організації, заклади освіти та культури, комерційні структури, державні і
самоврядні органи влади тощо). Співпраця, інтеграція зусиль уможливлюють
якісні

характеристики

діяльності,

продуктивні

результати.

У

книзі

“Музейний маркетинг і стратегія…” (2010 р.) зазначено: “Коли спільна
діяльність добре продумана, виграють усі: відвідувачі, музеї, бізнес, громада.
Працюючи разом, організації-учасники привертають увагу аудиторії та масмедіа; поєднуючи ресурси, вони знижують кошти. Музеї виграють від
партнерства у багатьох сферах” (Котлер, 2010, с. 498). Отже, для реалізації
великих чи менш масштабних культурних проектів, музеї у своїй практичній
діяльності орієнтуються на об’єднання зусиль із різними установами освіти і
культури. Цю закономірну потребу варто розглядати не лише в контексті
маркетингової політики, вона є обов’язковою умовою реалізації державної
політики.
Різнорівневе й багатоаспектне партнерство потрібно розглядати в
музейному середовищі як важливий чинник поширення музейної культури в
суспільному

середовищі.

Взаємодія

музейних,

освітніх,

бізнесових,

інформаційних інститутів сприяє вирішенню кількох важливих завдань.
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По-перше, формування партнерських взаємозв’язків надає можливість
більш результативно долати дефіцит ресурсного потенціалу, посилює
культурно-освітній потенціал, особливо невеликих музеїв.
По-друге, відбуваються позитивні зміни

на рівні владних та

самоврядових органів, громадськості в розумінні вагомої ролі музеїв як
туристичних об’єктів, що сприяють соціально-економічному та культурноосвітньому розвитку конкретних регіонів, позитивно впливаючи на якість
життя.
По-третє, відбуваються позитивні трансформації щодо політики
інвестування в культуру, музеї підтримують за рахунок бюджетних,
приватно-бізнесових, меценатських та грантових коштів.
По-четверте, концентрація та інтеграція комплексних зусиль на рівні
таких культурних об’єднань уможливлюють значне розширення доступу
населення та спеціальних професійних середовищ до маловідомих аспектів
культурної спадщини за допомогою розроблення та впровадження нових
програм, залучення нових, часто навіть індиферентних, груп відвідувачів.
По-п’яте, завдяки активному партнерському бізнесу з музейними
культурно-освітніми фундаціями

він

стає

в очах

суспільств

більш

авторитетним, респектабельним, популярним серед населення, оскільки
інвестує в культурну сферу.
По-шосте, середовища, сформовані на основі інтегрування діяльності
музейних, освітніх, бізнесових, наукових інституцій, володіють значним
інтелектуальним та ресурсним потенціалом для розроблення науковоосвітніх, просвітницьких, культурно-пізнавальних, туристично-розважальних
програм,

впровадження

їх

у

практику,

організації

професійної

перепідготовки музейних та педагогічних працівників. Нарешті, у таких
об’єднаних культурних спілках є значно кращі можливості для залучення
нових відвідувачів та отримання необхідних прибутків для розвитку.
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Практично вся інфраструктура взаємодії, що функціонує як інтегральне
об’єднання, як правило, спрямовується на реалізацію цієї функції музею. Усі
ролі і призначення тих чи інших проектів, моделей, дій мають слугувати
єдиній домінанті – місії музею. Як засновники, організатори, працівники,
партнери музею, так і відвідувачі, які приходять сюди з різними
мотиваціями, мають орієнтуватися на розуміння місії, ролі й суспільного
призначення конкретного музею. Важливо, щоб музей мав власну
ідентичність, відповідні форми аргументації для її захисту, а також своє
світобачення згідно з визначеною місією. Сучасні українські музеєзнавці,
музейні педагоги стверджують, що “Ідея музею визначається не тільки як
певне поле, у межах якого діє музей. Вона також фіксує концептуальний
підхід до того, як це поле має оброблятися. Зазвичай це формується в
основних цілях. Чого хоче цей музей? Як цього досягти? З якою метою?
Майже все, що надається для опредмечування, може стати основою музейної
ідеї” (Культ чи культура: учасницькі практики в музеях, 2016, с. 31).
Не лише автентичність, оригінальність музейних предметів, але й
ідеали, цінності, якими послуговується суспільство, окреслюють стратегію
завдань, місію музею, а також зміст педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв з урахуванням умов конкретного середовища. Необхідно зазначити,
що ідейні пріоритети не можуть формуватися лише вузьким професійним
колективом, навіть за умови його відмінних якісних характеристик. На них
впливають і врешті-решт визначають сутнісність інші чинники. Уся
європейська, світова, а також національна музеологія у кращі часи свого
розвитку сформували на основі багаторічного досвіду еволюції музейної
справи дієві чинники, що посутньо впливають на “ідеологію” музейного
закладу. Н. Котлер зазначає: “Зазвичай на визначення музейної місії
впливають шість чинників, а саме: а) історія музею; б) традиція музею; в)
актуальність

окреслених

пріоритетів;

г)

соціокультурне

і

політичне

середовище; д) ресурси музею; е) специфіка і своєрідний характер та зміст
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музею (Котлер, 2010, с. 102). Отже, кожен музей покликаний цілеспрямовано
виконувати своєрідну місію, на яку впливає низка чинників суспільного
характеру. Справді, незалежно від профілю і типу музею, кожен із них має
свою

історію,

традицію

становлення,

функціонує

в

конкретному

соціокультурному, політичному, соціально-економічному середовищі, що
зумовлює світоглядні, історико-культурні, ідеологічні орієнтири та цінності.
Музейні працівники, які мають високий рівень кваліфікації, прагнуть
відстоювати власну професійну та інтелектуальну свободу, завжди будуть
змушені враховувати характер суспільного замовлення. Специфіка місії
музеїв та їх і призначення жодним чином не повинні нехтувати
найважливішою місією – служити своєму народові, суспільству, державі.
Такий підхід є формально властивим не лише країнам з розвинутою
демократією, а характерний і для держав з авторитарним, тоталітарним
режимом.

Безумовно,

суспільно-політичний

устрій,

рівень

розвитку

демократії, прав і свобод людини зумовлюють зміст, спрямованість, ціннісні
парадигми, які домінують у музейній політиці. У зв’язку з цим доцільно
проаналізувати окремі положення звіту Aмериканської асоціації музеїв,
підготовленого 1992 року. У ньому наголошувалося на декількох важливих
аспектах, що зберігають свою актуальність і для нинішнього музейного
простору, зокрема України.
По-перше, у цьому документі зазначалося: “Музеї більше не можуть
обмежувати

свою

діяльність

лише

збереженням,

вивченням

та

експонуванням фондів без урахування соціального контексту, в якому вони
існують” (Котлер, 2010, с. 101). Отже, підтверджувалася висловлена теза, що
на політику, зміст, філософію й норми діяльності музею обов’язково впливає
(як пріоритет) конкретне суспільно-політичне, соціокультурне середовище.
По-друге, важливою позицією у звіті було те, що освіта є визначальною
складовою частиною для кожного напряму функціонування музею. Навіть з
огляду на те, що за останні десятиліття музеї значно розширили ареал своїх
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місій, суспільних і функціональних призначень, ідентичностей, вони
продовжують відповідно до усталених традицій бути провідниками
культурних, освітніх, наукових ідей та цінностей.
По-третє, важливим аспектом цього звіту, в якому відображено певні
загальні універсальні тенденції світової музейної культури, було звернення
до музеїв з нагальною пропозицією посилювати просвітницьку місію для
відображення суспільного розмаїття. Такий концептуальний підхід свідчив
про відповідальність музеїв за необхідність упровадження в життя принципів
сталого розвитку світу. “Ми – різні, але мусимо навчитися жити разом” –
кредо, яке знаходиться в центрі проблем глобального сучасного світу, має
ставати нормою змісту та функціонування музеїв.
По-четверте, у цьому звіті йдеться про актуальність постійного
самовдосконалення, самоосвіти працівників музею як культурної інституції.
В умовах інформаційного суспільства це зумовлено важливістю залучення до
музейної культури різних верств населення, щонайбільша аудиторія має
отримати доступ до “внутрішньої” музейної культури. Для втілення
просвітницьких ідей у суспільстві важливо їх знати, усвідомлювати сутність
суспільних інтересів, соціального замовлення. Необхідно “пізнати” людину,
її внутрішній настрій та інтерес, перш ніж впроваджувати різноманітні
моделі культурно-освітнього впливу і взаємодії. Цей процес є не менш
важливим, ніж знання і пізнання безпосереднього музейного предмета,
експоната. Психологія, педагогіка, соціологія як людинознавчі дисципліни
закономірно входять у коло інтересів та компетентностей музейного
працівника, музейного педагога, екскурсовода-культуролога.
Зауважимо,

що

поза

цими

знаннями

і

компетентностей

малоефективними є дії щодо впровадження ідей та принципів музейної
педагогіки. Щоб той чи інший музей ставав “видимим”, цікавим для
відвідувача, його треба “знати”. У 60-их роках ХХ століття в США музеям
було запропоновано “йти до людей”, тобто не лише перейматися власними

331

збірками, колекціями, але й приділяти більше уваги роботі з населенням,
створювати живий простір, взаємодію. Проте вже тоді відбувалася дискусія
щодо розуміння проблеми “знати” аудиторію, відвідувача. Більшість зробила
висновок, що це поняття не є тотожним – “загравати” з публікою, оскільки
можна значно занизити (відповідно до невибагливих інтересів відвідувачів)
культурні, інтелектуальні, етичні чи естетичні стандарти. Фахівці музейної
справи доводили, що давати відвідувачу тільки те, що він хоче – це не зовсім
правильний підхід. Адже метою культурно-освітнього закладу є формування
мотивацій щодо позитивного сприйняття музейного простору. Відповідно,
“заклад має демонструвати клієнтові дедалі вищі стандарти й водночас
пересвідчуватися, що ці стандарти є зрозумілими, що це не лише
самозакохана демонстрація геніальності працівників музею” (Котлер, 2010
с. 100).
Як бачимо, набувають поширення підходи, які можна вважати
раціональними в системі взаємодії музею та аудиторії. Оптимальність
культурних стандартів полягає в їхній зрозумілості і доступності. Завдання
музею – зробити доступними, цікавими, корисними фондові матеріали, а
слухача, відвідувача – вмотивованим до пізнання. Це проблема соціальна,
педагогічно-психологічна, культурно-освітня і, безперечно, методична. Цей
процес чітко зумовлюється та узгоджується із принципами музейної
педагогіки. Він передусім ґрунтується на суб’єктивному чиннику, людських
взаєминах, оскільки, на думку вітчизняних фахівців-музейників, “видимість
музею можлива за участю людей і для людей. Це – контакт, взаємодія”
(Культ чи культура: учасницькі практики в музеях, 2016, с. 118).
Для реалізації способів і технологій, які допоможуть “стати видимим”,
музейникам і музейним педагогам необхідно знати педагогічні закони, вміти
використовувати

дидактичні

прийоми,

застосовувати

людинознавчі

компетентності для активізації взаємодії, оскільки і надалі найчільнішим
завданням у музейній політиці залишатиметься не просто професійна турбота
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про

предмет,

колекцію,

фонд,

а

пошук

найоптимальніших,

найпродуктивніших шляхів, засобів, методів для максимальної доступності
та вмотивованості суспільства, тих, хто прагне пізнавати культурну
спадщину. Аналіз вітчизняних музейних практик допомагає зрозуміти, на
основі

яких

принципів,

а

також

педагогічних,

культурологічних,

організаційних підходів формується взаємодія музею, освітнього закладу,
громади; як надихнути публіку на пізнання музейної спадщини. Музейний
педагог, як і екскурсовод, мають послуговуватися певними канонами
(принципами) для створення музейної теми – живого, видимого, актуального
явища. Ці кроки до видимості на основі різноманітних тренінгових програм
за участю музейних фахівців, науковців, педагогів, студентів, менеджерів
окреслені (як одна із моделей) у такій послідовності в книзі “Культ чи
культура”: “відкритість; участь у суспільних процесах; реакція на актуальну
ситуацію; неочікувані формати; свіжа подача інформації; залучення авдиторії
до проєктів; залучення до життя музеїв; дозвіл на творчість; спільна дія; гра;
зворотний зв’язок” (Культ чи культура: учасницькі практики в музеях, 2016,
с. 118) тощо. Ці норми, що покладені в основу взаємодії, слугують
важливому завданню – забезпечити привабливість музею. Очевидно, з огляду
на своєрідність музейних інституцій, по-своєму, індивідуально формується
система взаємодії для виявлення культурного феномену конкретного закладу.
Для

того,

щоб

успішно

вибудовувати

дорогу

до

храму

(музею),

використовується безліч новацій, раритетних матеріалів, оригінальних
колекцій, культурно багатих експозицій,

інноваційних технологій

у

музейному просторі, публічних виставок та презентацій, інші впливові
заходи і засоби. Як свідчить досвід, доволі часто трапляється, що цих та
інших ресурсів недостатньо.
Безумовно, привабливість музею досягаються не лише на фізичному,
матеріальному, організаційному, медійному рівнях, але й – на психологічноемоційному. Ця сфера особистісного сприйняття культурного світу,
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налаштованість “серця” уможливлює відкриття для особистості нових шляхів
до захоплення музейними цінностями. Можна стверджувати, що ключ до
музейної культури – це ефективне використання ідей музейної педагогіки,
яка так само достатньо швидко трансформується, як і суспільство загалом.
Музейна установа є своєрідним університетом для навчання впродовж життя,
який має адекватно реагувати на світ, сприяє переосмисленню багатьох
подій, явищ, фактів та цінностей, що донедавна були “непорушними”.
Музеї, бібліотеки, архіви, школи й університети – ці культурні, освітні
та наукові інституції змушені адекватно реагувати на час і зміни, щоб
“виживати” у цьому мобільному й агресивному середовищі. Зросли потреби,
можливості глобальних та національних інтересів. Видимість музею можна
зберігати з урахуванням багатьох компонентів, при цьому важливо вчасно
реагувати

на

виклики,

ризики,

суспільні

та

індивідуальні

запити,

усвідомлювати унікальну людську здатність до творчих трансформацій.
Зміни завжди потребують нового бачення й осмислення, що, в свою чергу,
вимагає нових засобів і технологій.
Урізноманітнення культурного ландшафту, інтересів відвідувачів,
утвердження особистісно зорієнтованого і громадянського підходів до
формування людини, становлення в музейному середовищі атмосфери
партнерства, взаємодії, співпраці вимагали змін культурної парадигми в
музейному, музейно-освітньому просторі. Спочатку в Європі, а потім і в
умовах незалежної України концепція “культура для всіх” поступово
трансформується в модель “культура з усіма”. Тобто формувався суб’єктсуб’єктний принцип реалізації музейної політики. “Передача” культурних
цінностей. У системі взаємодії з’явився дискурс співучасті, активної
присутності в музейному середовищі, донедавна практично недоступного для
публіки. Культура участі, справді, створює умови для кращої “видимості”
музею

суспільством,

презентабельність

і

розширює
користь

соціальну

музейного

базу,

феномену.

формує

суспільну

Активна

участь
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громадськості,

співпраця

у

сфері

культури

сформували

новий,

продуктивніший ступінь взаємодії в трикутнику моделі “музей – освітній
заклад – громада”. Відбувся якісний перехід від стану, коли організаційні,
культурно-освітні, педагогічні зусилля концентрувалися на дослідженнях,
інтерпретаціях,

доказовостях

зрозумілості

конкретного

об’єкта,

до

безпосередньої участі (учень, студент, викладач, громада) в його спільному
створенні, обґрунтуванні, презентації.
За таких умов значно покращується використання наявних музейних
фондів,

які

є

основним

підґрунтям

для

педагогічно-просвітницької

діяльності. Входження в співпрацю вмотивованих учасників з громадського
середовища оптимізує вибір тем для презентацій, сприяє вдосконаленню
роботи над концепцією, презентує в більш якісному аспекті музейні об’єкти,
робить доступнішою модель ознайомлення різних категорій відвідувачів з
культурною спадщиною. Варто наголосити, що нові форми взаємодії, які
ґрунтуються
педагогічного

на

безпосередній

середовища

в

участі

музейній

громадського,
творчості,

професійного

активізували

нові

дослідження міждисциплінарних проблем музейної педагогіки. У країнах
Європи, наприклад, музейних педагогів часто запрошують на роботу в
музейні

заклади

для

більш

ефективної

взаємодії

з

позамузейними

інституціями, а також для налагодження взаємодії із закладами освіти,
громадами, групами відвідувачів. Не лише вибір теми, розроблення концепції
презентації є важливою компонентою діяльності музею, не менш важливими
є компетентність, а також вміння і здатність музейних працівників “оживити”
культуру для різних аудиторій.
Безумовно,

без

такої

участі

складно

сформувати

концепцію

доступності музею, адже існуватиме природний брак знань, інформації про
різні категорії відвідувачів, їхні інтереси та здібності до опанування
культурними надбаннями людства. Неможливо уявити музейну діяльність
без врахування концептуальних положень та інноваційних ідей музейної
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педагогіки щодо взаємодії, співучасті, інтеграції зусиль науковців, які
досліджують різні галузі наукового знання. Будь-яка тема, презентація,
виставка

потребують

педагогічних,

психологічних

компонентів,

музеологічно-педагогічної техніки та інструментів, естетичного та етичного
оцінювання. У цій низці співучасників, які діють в музейному просторі, дуже
важливо виокремити саме педагогічний аспект й особливо – проблеми
розвитку музейної педагогіки в її сучасному аспекті. Необхідно визнати те,
що на глобальному і національному рівнях продовжує існувати проблема
розуміння місії музеологічного феномену. За усталеною інерцією музейні
виставки, презентації, експозиції сприймають як відомчо-культурний чинник,
що часто не асоціюється з навчально-освітнім, науковим матеріалом.
Водночас музейний культурний матеріал є надзвичайно цінним у контексті
освітнього, виховного і просвітницького процесів.
Тому природним є те, що музейні працівники мають спиратися на
теорію навчання, оскільки музей з його значним потенціалом інформації,
знаннєвого досвіду, історично-культурних, матеріальних, природних і
духовних цінностей не може сприйматися та функціонувати інакше як
освітньо-культурне середовище. За таких умов теорія навчання набуває
особливого значення й потребує системного використання в музейній
практиці. Йдеться про творче впровадження дидактичних принципів,
врахування специфіки педагогічно-просвітницької діяльності музейних
інституцій. На нашу думку, це сприятиме удосконаленню передачі і
сприйняття відвідувачами ідей, подій, фактів, естетичних та інтелектуальних
вартостей музейних установ, які функціонують при закладах освіти.
Кращі європейські музеї, які у другій половині ХХ-го століття почали
активно застосовувати теорії навчання й довели ефективність інтегрування
діяльності музеїв і закладів освіти. Важливим є те, що вони не перетворили
музейну справу на дидактично-шкільну модель. Варто визнати, що у
використанні теорії навчання в музейній практиці організатори та ініціатори
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цього підходу діяли раціонально і природовідповідно, адже “навчання”, як
феномен в музейному просторі, має всі підстави для свого розвитку в
музеєзнавчих процесах.
По-перше, будь-яка форма діяльності, взаємодії (виставки, презентації,
лекції,

демонстрації)

обов’язково

передбачає

передачу,

отримання,

оволодіння новими знаннями і досвідом, поглиблене розуміння того чи
іншого

музеального

об’єкта.

По-друге,

різноформатні

дослідження

громадської думки впродовж тривалого часу підтверджують одну добре
відому істину: відвідувачі різного віку, соціального стану, освіти, професії
ставлять собі за мету (принаймні значна частина) отримати цікаву
інформацію, нові знання, набути корисного для себе досвіду. Отже, взаємодія
суб’єкта з музейним середовищем сприймається як неформальне, але реальне
навчання.
З огляду на викладене вище, маємо констатувати, що теорія навчання
не є штучно прив’язаною до музейної справи, а тому цілком наділена правом
реалізації в цій культурній галузі. Чому створення активного інтеграційного
середовища на рівні теорії навчання, дидактики, музею є вигідним?
Передусім треба зазначити, що опанування музейниками теорією навчання
сприятиме

формуванню

якісних

демонстрацій,

показів,

презентацій,

виставок, експозицій. З урахуванням цього можна передбачати, яких знань
потребують відвідувачі, які шляхи і засоби доцільно використовувати для
кращого оволодіння ними, як підготувати презентації, щоб вони були більш
доступними і зрозумілими для різних груп відвідувачів.
Теорія навчання передбачає вивчення музейними працівниками,
педагогами не лише предметів, музеальних об’єктів, але й людей
(відвідувачів), тих, хто ці предмети пізнає. Наголосимо, що дидактика має
дуже велике значення для розвитку педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв, оскільки допомагає усвідомлювати й обирати оптимальні способи і
форми передачі знань. Доцільно також враховувати і те, що професійний
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музейний працівник має більш системно сприймати поняття “навчання”. Він
усвідомлює, що особистість навчається не лише на рівні формального
закладу, але й там, де працює, живе, взаємодіє з іншими суб’єктами. Музейні
працівники орієнтуються на такий підхід, тому вони краще розуміють
мотивацію та інтереси відвідувачів музею, їхні статус, вибір, пріоритети. Це
дає можливість організовувати педагогічно-просвітницьку діяльність через
досвід. Основа такої продуктивної дії, взаємодії – у знаннях і використанні
дидактичних принципів. Теорія є ефективним стимулом для розширення
міждисциплінарного середовища, інтеграційних процесів, взаємозв’язків
різних наукових дисциплін і субдисциплін. Для музейного працівника
(педагога) стає необхідною умовою оволодіянн не лише основними
принципами цієї теорії, але й вивчення багатьох аспектів філософії,
психопедагогіки, фізіології і людинознавчих галузей наукового знання.
Теорія навчання активізує особистісний розвиток музейного працівника і
відвідувача у процесі постійної взаємодії. Музейний працівник з ґрунтовною
професійною підготовкою знаходиться в безперервному творчому пошуку,
імпровізаційному стані, більш адекватно реагує на аудиторію, усвідомлює,
що “кожен” потребує свого стилю і методу навчання. Саме такі фахівці є
авторами власної методичної системи, вони усвідомлюють, що не існує
абстрактного гіршого чи кращого методу навчання, є лише відповідний й
оптимально адекватний до кожної конкретної ситуації.
Безумовно, що краще загальнокультурно, професійно-предметно,
гуманістично, методично підготовлений музейний працівник має більше
шансів і можливостей для авторської дії. Його професійний імідж,
компетентність, сила впливу в процесі взаємодії з різними суб’єктами
залежать від ступеня синтезу музейного і педагогічного середовищ.
Спрощена структура взаємозв’язку, на нашу думку, виглядає так: музейник
не може не бути педагогом, а педагог – не музейником. І чим
конструктивнішим буде взаємопроникнення педагогічного і музейно-
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культурного компонентів, тим ефективніше реалізовуватиметься музейна
політика. Україна у складні часи державотворення та націєтворення особливо
потребує ефективного використання музейної культури для суспільного
виховання,

громадянського

й

особистісного

розвитку,

саморозвитку.

Цілісний процес навчання та виховання має виходити зa межі формaльної
освіти,

що

потребуватиме

формування

здорового

соціокультурного

середовища. Ось чому виникає загальносуспільна необхідність вивести
навчання як цінність за межі традиційних інституцій, використовувати
найкращий зарубіжний досвід для вирішення цієї проблеми. В одній із
сучасних праць (2015 р.) “Теорія навчання Девіда Колба в музеї” читаємо:
“Навчання – це соціальний процес, заснований на досвіді, який старанно
розвивають… Виводячи навчання за межі ситуації в класі, визнаючи, що
воно відбувається і на робочому місці, і в сім’ї, і в суспільстві – всюди, де ми
збираємося і працюємо, граємо чи любимо одне одного… Навчання – це
цілісний процес осягнення світу, який охоплює всі аспекти життя і виходить
за межі суто школи і роботи” (Гохстрат, 2015, с. 11-12).
З одного боку, ці висновки свідчать про широкий контекст розуміння
феномену “навчання”, що функціонує майже в усіх сферах життєдіяльності, з
іншого – навчання вийшло за межі традиційних інститутів, воно цілком
природно посідає чільне місце і в музейному культурному середовищі.
Музей, на відміну від школи чи інших освітніх закладів, в яких вікові
характеристики регламентуються певними нормами і стандартами, є більш
вільною інституцією, де можуть “навчатися”, набувати досвіду різні категорії
населення протягом усього життя. Музей – це та унікальна установа, в якій
може реалізуватися концепція освіти впродовж життя. Оскільки сучасне
розуміння освіти як процесу впродовж життя асоціюється з безперервним
особистісним розвитком людини, то впровадження цієї концепції в
музейному просторі є закономірним явищем. У музеї через навчання,
оволодіння досвідом відбувається адаптація особистості до соціального і
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природного довкілля через пізнання минулого й сучасного людського буття,
сприймання чи заперечення сенсів і цінностей життєдіяльності та спільнот,
народів, держав, “самого себе”.
Викладене свідчить, що сучасний музей має важливу функцію (як
обов’язок) – навчати. Вона відображає об’єктивну реальність, з огляду на те,
що цей процес охоплює найрізноманітніші сфери людської діяльності та
відбувається безперервно, протягом усього життя. На думку фахівців, музей
став тим середовищем, в якому формується сприятливий ґрунт для
розроблення, впровадження новітніх методичних, дидактичних технологій,
педагогічних та психологічних практик, які не культивуються на рівні
формальної освіти. Педагогічно-просвітницька діяльність, що здійснюється з
урахуванням теорії навчання, використання дидактичних принципів для
забезпечення оптимальної “передачі” суспільству спадщини і надбань
музейної культури, створює основу для багатоаспектної комунікації,
взаємодії, суб’єкт-суб’єктної моделі.
На сучасному етапі суспільного розвитку, якісних змін у музеології,
освіті, інформаційній політиці, мобільному та масовому переміщенні
людського капіталу, ресурсів і технологій, глобальних викликів і загроз
людині, цивілізаціям складно уявити, щоб якась із сфер життєдіяльності і
навіть культурна, була налаштована на применшення ролі знань, навчання,
особистісного розвитку людини. Музейна культура з її величезним
інтелектуальним, духовним, технологічним, морально-етичним, естетичним
потенціалом є важливою щодо передачі знань, цінностей, етично-естетичних
норм сучасному та майбутнім поколінням. У зарубіжному музеєзнавстві
однією з найбільш продуктивних виявилася навчальна теорія Девіда Колбі,
який орієнтувався на основні ідеї відомих світових педагогів і культурологів
(Дьюї, Піаже та ін.), запропонувавши теорію “навчання через досвід”.
Сутність її визначала не стільки альтернативність, скільки інтегративність.
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Науковий доробок Д. Колба – “це спроба створити загальну теорію
навчання, яка поєднує досвід, сенсорні відчуття, когнітивні здатності і
поведінку”. Він визначив “навчання” як постійний процес, заснований на
накопиченні досвіду, як процес осягнення світу, що охоплює всі аспекти
життя, як взаємодію між особистістю і середовищем, як процес створення
знання” (Гохстрат, 2015, с. 12). Оригінальність цих ідей полягає у розвитку,
поглибленні, удосконаленні попередньої наукової спадщини, адаптуванні її
до потреб і суспільних запитів сучасності. Вони, як правило, не були
зорієнтовані на суто музейний аспект і характеризувалися універсальністю,
могли продуктивно використовуватися в освітній галузі та у педагогічнопросвітницькій діяльності музеїв для того, щоб діти, учні, студенти, молодь
та старші покоління постійно оволодівали знаннями.
Теорії навчання, які почали активно використовувати в музейній
практиці, не завжди були актуальними для сучасників. Розроблені раніше,
вони актуалізовувалися в нових умовах, політичних і соціальних реаліях.
Наприклад, популярна теорія Ж. Піаже, розроблена в 20-их роках, стала
активно впроваджуватися лише в 70-их роках минулого століття. Модель
чотирьох стадій людського розвитку (від тілесного до осмислення особистого
досвіду й аналізу абстрактних понять) з успіхом застосовувалася в музейній
галузі,

уможливлюючи

диференційовані

підходи

і

способи

для

інтелектуального, естетичного, етичного виховання. Тому, використовуючи
традиційні та сучасні навчальні теорії, поєднуючи досвід попередніх і
новітніх практик, культурно-освітня взаємодія музеїв і закладів освіти різних
соціальних інститутів має значно вищий ресурсний потенціал, а також
можливості і відповідно коефіцієнт продуктивності для ефективної передачі
відвідувачам знань, культурних і духовних вартостей.
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4.5.

Музейна

педагогіка

–

теоретична

основа

педагогічно-

просвітницької діяльності закладів освіти і культури
Донині частина працівників музеїв і закладів освіти продовжують
вважати, що музейна педагогіка не має того потенціалу, який би забезпечував
навчальний, виховний успіх, суспільний прогрес. Спостерігається певна
відчуженість педагогів і музейників, які здійснюють професійну діяльність у
звичному для себе середовищі. У цьому може бути “логіка”, якщо за
інерцією і надалі педагогіка сприйматиметься як авторитарна діяльність
сталінського стандарту. І якщо нині вітчизняна освіта і педагогічна наука
переживають не найкращі часи, то це не може поставити під сумнів
соціальну й суспільну важливість музейної педагогіки як галузі наукового
знання.
Слід визнати деяку універсальність у підходах до розуміння суті
музейної педагогіки. Зокрема, в національних культурно-освітніх системах
вона розглядається як: міждисциплінарна галузь наукового значення,що
обґрунтовує теорію, методологію, формування концептуальних положень,
ідей, теорій педагогічної просвітницької та іншої діяльності музеїв; вчення
про посередництво між музейними експонатами і відвідувачем. Ця наука
вивчає можливості використання потенціалу музейної культури в освітньому
процесі, а також використання навчального матеріалу, освітніх знань з метою
успішного оволодіння музейними цінностями, закладеними в експонатах і
предметах; педагогічну дисципліну, що займається питаннями розвитку і
підвищення суспільної ролі музею як соціального інституту; практичну
галузь, спрямовану на розвиток і підвищення ролі закладів освіти
неформального культурно-освітнього простору; методи, засоби і технології
навчання з метою формування позитивної Я–конценції, пробудження
інтересу, мотивації до музейної духовної та матеріальної культури. Така
широка палітра визначень сутності й функціональності музейної педагогіки
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доводить

і

переконує

в

її

багатоаспектності,

синтетичності

та

міждисциплінарності. Хоча за останнє століття таке соціальне новоутворення
не отримало цілковитої узгодженості на рівні більшості національних
освітніх та соціокультурних систем, проте колективна думка на рівні
світових самітів (Ріо-де-Жанейро, Ханчжоу, Флоренція) останніх років
переконують, що в умовах боротьби за виживання і прагнення до прогресу
людство впроваджує в життя тезу: “Майбутнє, якого ми хочемо, – з
культурою”. Ця глобальна і національна парадигма спонукатиме до
цілеспрямованого врахування потенціалу музейної педагогіки, яка не лише
знаходиться у певній низці педагогічних субдисциплін, але й позитивно
впливає на розвиток закладів освіти і культури та інших соціальних
інститутів і громадських організацій.
Музеї завжди були і продовжують бути великими учителями, які
передають наступним поколінням цінності культури людства. Їхні наукові
концепти конструктивні й повчальні для музейних працівників і педагогів,
для розуміння і сприйняття музейної культури. Вони оцінюють її об’єктивно
й креативно (на рівні конкретного суб’єкта). У багатьох наукових працях
обґрунтовано принципи та напрями комунікації, взаємодії, характер
пізнавальної діяльності. На нашу думку, щоб музейна педагогіка виконувала
своє призначення, а музейний педагог діяли продуктивно, доцільно
враховувати класичні принципи і підходи до виховання, пізнання у поєднанні
традиційних та інноваційних психолого-педагогічних комунікацій. Ці
усталені норми взаємодії педагога з відвідувачем музею (учнем, студентом) є
універсальними, вони ефективно застосовуються в школі, університеті,
музейній установі.
Головніша відмінність полягає в тому, що навчальні, просвітницькі
проєкти, що реалізуються в музейному просторі, впроваджуються в умовах
неформальної освіти. Відсутність стандартних навчальних планів і програм,
підручників, системи оцінювання й контролю, а також часових меж спонукає
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до пошуку якісно інших форм педагогічно-просвітницької діяльності.
Традиційні моделі не можуть діяти успішно. Адже особливості музейної
аудиторії (вік, освіта, соціальний досвід, національність, професійні інтереси,
загальна

культура,

мотивація

тощо)

вимагають

обґрунтування

індивідуальних підходів, мобільності, адекватності, безперервної творчої
імпровізації. Підготовка музейних кадрів, зокрема екскурсоводів, музейних
педагогів потребує нових дидактичних підходів, використання результатів
досліджень з психо-педагогіки, науки про комунікацію, соціології, сучасних
методик виховання і навчання. Яких результатів можна очікувати завдяки
реалізації комплексу заходів, спрямованих на професійний розвиток
музейних працівників? Головне – глибоке розуміння відвідувачів в усіх її
соціальних, культурних, світоглядних, професійних виявах.
Виникає не менш важлива проблема щодо сутності музейної
педагогіки, як субдисципліни педагогічної науки. Постає завдання щодо
необхідності аналізу, обґрунтування її складових, зокрема: 1) “хто?”
здійснює комунікацію, взаємодію. Який рівень компетентності насамперед
музейного працівника?; 2) “як?”, “яким чином?” та за допомогою яких
засобів, форм, методів, технологій відбувається комунікація та взаємодія з
відвідувачами під час презентації музейної експозиції. Проте варто зазначити
– виховна, освітня, просвітницька роль музею залежить не лише від цих
окреслених передумов. Хто, як і за якими параметрами визначатиме цінності,
що презентуються відвідувачам? Очевидно, жодна країна і народ, що
впроваджують музейну культуру в життя, не зможуть цього зробити без
цілеспрямованої теорії і методології, наукових рекомендацій. Один і той же
історико-культурний факт, явище, подія можуть бути потрактовані порізному. Необхідно обґрунтувати універсальні (загальнолюдські) підходи та
критерії з метою створення інноваційних музейних експозицій.
З огляду на те, що музей ніколи не був “нейтральною територією”, а
завжди залишався могутнім засобом освітньо-виховного, ідеологічного
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впливу на людину, музейна комунікація містить багато структурнофункціональних елементів. Головною складовою комунікативної науки, як і
музейної педагогіки, є смислова, змістовна сутність об’єкта. Передача сенсу
відвідувачу – не лише важлива форма діяльності і взаємодії музейного
працівника та відвідувача, а основна сутність речей (квінтесенція), що
характеризує якість комунікації.
Музейну педагогіку доцільно розглядати в контексті її місії в системі
педагогічних наук. У зв’язку із цим зростає значення дидактичного
обґрунтування диференційованих підходів до визначення засобів і технологій
з урахуванням особливостей різних вікових груп населення. Отже, музей є
культурною установою з притаманною йому функцією навчання. Постає
завдання щодо обґрунтування і розвитку дидактики, що сприятиме творчій
реалізації концепції освіти впродовж життя. Її подальший розвиток
уможливить підвищення ефективності взаємодії музею із зовнішнім світом й,
зрозуміло, з різними соціальними інституціями.
Теоретичні положення, покладені в основу музейної педагогіки, значно
розширюють можливості удосконалення освітнього процесу за змістом і за
використанням нових підходів, форм і методів навчальної діяльності.
Насамперед зазначимо, що музейні (часто і бібліотечні) фонди, експозиції,
предмети, історично-культурні, природні документи та матеріали містять
значний обсяг інформації, знаннєвий потенціал. Зрозуміло, що такі
можливості

сприяють

посиленню

мотивації

особистості.

Адже

багатоаспектність знаннєвої сфери викликає зацікавленість, захопленість,
почуттєве прагнення до самопізнання та самовдосконалення. Водночас ідеї і
теорії музейної педагогіки сприяють розвитку креативного середовища, в
якому оптимізуються умови для формування особистості, що критично
мислить. Існує не лише право вибору підходів, оцінювання явищ, фактів,
подій, але ще й уможливлено вибір власного погляду, оскільки в музейному
просторі набагато більше можливостей для появи та аналізу проблемної
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ситуації, якщо порівнювати зі шкільним чи університетським освітніми
процесами. Нерідко таке культурне середовище сприяє підвищенню якості
навчання

і

забарвленим,

виховання,
з

робить

розширеними

його

більш

інтенсивним,

предметно-маніпуляційними

емоційно
операціями

взаємодії, формує та реалізує цільові настанови суспільного і громадянського
характеру.
Творче використання положень музейної педагогіки сприяє розвитку
взаємодії

учасників

цього

процесу,

актуалізує

їх

суб’єкт-суб’єктну

діяльність, а також формує емоційну налаштованість відвідувачів (учнів,
студентів, інших слухачів) на самооцінку, самоствердження. Практика
підтверджує формування однієї дуже цінної діяльнісної якості суб’єкта, коли
пізнання, ознайомлення з музейними фактами, історичними постатями
викликають бажання екстраполювати їхні характеристики на власну особу,
поведінку, впливають на самооцінку, самоорганізовують і самовиховують.
Виникає природне питання: Чому музейна педагогіка, на відміну від
західноєвропейських країн, а також США, Канади, так складно входила в
радянський освітній простір?” На нашу думку, причина мала насамперед
ідеологічний контент, адже музейна педагогіка в умовах демократичних
режимів відігравала роль дієвого чинника розвитку творчих можливостей
особистості, критичного аналізу, свободи в мисленнєвій і почуттєвих сферах,
що суперечило інтересам тодішнього суспільно-політичного режиму. Вільна
й ментально незакріпачена людина зорієнтована, як правило, на самоцінність
людської індивідуальності та на самоповагу до власної національної
ідентичності,

національного

архетипу.

Музейна

педагогіка

володіє

унікальним науково-історичним, знаннєвим, виховним потенціалом, що
сприяє творенню особистості саме з такими якісними характеристиками. На
основі міждисциплінарності музейної педагогіки уможливлюється реалізація
цілей і завдань щодо виховання нових поколінь національно свідомих,
вільних і креативних людей на ґрунті історичної правди й об’єктивних знань.
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Музейна педагогіка цілеспрямовано слугує двоєдиній меті: творити
(відповідно до усталених національних і суспільних ідеалів) людину і етнос,
народ, націю. Музейне, бібліотечне культурно-історичне, наукове, мистецьке
середовище є найкращим підґрунтям для такої місії. В перспективі ця
функція лише посилюватиметься в контексті гуманізації суспільства,
повернення його до культурних, духовних цінностей. Глобальна реальність
підтверджує актуальність саме такого вектору соціальної дії, адже
постіндустріальна модель розвитку, технократизм, принцип непомірного і
надмірного споживання з одного боку, та катастрофічна нестача ресурсів для
інших, жорстока агресивність у ставленні до людини та природи формує
атмосферу безвідповідальності “за все живе”.
Музейна культура, що володіє багатим спектром культурних цінностей
духовного і матеріального характеру, різноаспектними пізнавальними,
науково-пошуковими, мистецькими, художніми, історичними надбаннями,
духовними й природничими вартостями, займатиме чільне місце в
інтелектуально-художньому
педагогіка

стає

і

громадянському

теоретико-методологічною

вихованні.

A

музейна

основою

педагогічно-

просвітницької діяльності музею.
Концептуальні ідеї музейної педагогіки мають спрямовуватися на
виявлення ресурсів і механізмів, розкриття духовно-культурних, культурноісторичних вартостей, можливостей музейного середовища для формування
усвідомленого відчуття приналежності до етнокультурної (української)
самостійності, витоків свого роду і народу, власної державності, національної
історії, традиції, національної пам’яті. Адже, за умови педагогічно якісного
(культуровідповідного,

природовідповідного)

використання

предметів,

експонатів, фондів музейних установ, створюється сприятлива атмосфера
взаємодії для актуалізації передусім виховних і просвітницьких завдань,
спрямованих на формування ключових громадянських якостей: особистої,
національної, державної гідності особистості.
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Наголосимо, що творче впровадження в загальнонаціональний освітній
процес концептуальних ідей музейної педагогіки відповідає сучасним
потребам щодо реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі, в
умовах системного входження культури в освітнє середовище, самореалізації
особистості на основі культури.
Особливість музейної педагогіки полягає в тому, що вона уможливлює
врахування
матеріальної

суб’єктами
та

взаємодії

духовної

надзвичайно

культури,

безлічі

важливої

спадщини

музейних

предметів,

інформаційних посилань, які необхідно “перенести” у світ сучасного
сприйняття. Не завжди відвідувач самостійно здатен “прочитати” музейний
експонат, “перекласти” його сучасною мовою. Під час перебування в
музейному просторі виникає природна потреба “занурення” в історикокультурний факт, предмет, ідею, які містять часом усталене сприйняття,
оцінювання, погляд на світ. Завдання музейного працника, педагога – творчо
здійснювати “переклад” раритетного явища і досягати того, щоб це
усвідомлював сучасник-відвідувач музею. Отже, давні парадигми як взірці
науково-практичних,

культурно-історичних,

мистецьких,

духовних,

інтелектуальних, суспільно-політичних дій можуть в одному випадку
сприйматися нинішніми поколіннями без ревізії, в іншому – необхідна
сутнісна трансформація та їхнє науково обґрунтоване використання в умовах
нової доби.
Як міждисциплінарна наукова галузь музейна педагогіка виконує
надзвичайно

продуктивну

місію:

уможливлює

науково-обґрунтоване

тлумачення в психолого-педагогічному контексті історико-культурних
цінностей, забезпечує їх “переклад” для сучасних поколінь, а також сприяє
формуванню передумови для нової системи цінностей, суспільних орієнтирів
на майбутнє. Глобальні, національні, регіональні проблеми і виклики, які
постійно виникають, потребують використання нових знань в педагогічнопросвітницькій діяльності, врахування прогресивних ідей вітчизняного і
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зарубіжного досвіду. Цей капітал часто знаходимо у середовищі музейного
простору. Його передача для виховання, освіти сучасників на основі
сукупності знань і цінностей музейної культури є важливим завданням
музейної педагогіки. Ті вартісні елементи культурного досвіду минулих епох,
які важливі для нашого часу, безумовно, мають універсальний характер,
розраховані на різні часи та епохи, концентрують у собі загальнолюдську
цінність. Часова віддаленість не применшує їхню сьогоденну (можливо,
майбутню) актуальність.
Треба визнати, що в 90-их роках минулого століття поняття музейної
педагогіки було маловживаним в українському педагогічному просторі. У
зазначеному словнику трапляються такі терміни: “педагогіка дії”; “педагогіка
культури”; “педагогіка особистості”; “педагогіка співробітництва”; “музей”;
“шкільний музей” тощо. “Педагогіка культури” не могла ґрунтовно охопити
у своєму трактуванні міждисциплінарну галузь музейної педагогіки, хоча й
правильно були витлумачені її сутнісні характеристики: напрям, який
“розглядає процес навчання як зустріч людської особистості з об’єктивними
цінностями (здобутками) культури, збагачення духовних сил людини й
творення нових цінностей” (Український педагогічний енциклопедичний
словник, 2011, с. 250).
З урахуванням тенденцій, що формувалися в національному та
європейському культурно-освітніх просторах, “Український педагогічний
енциклопедичний словник” (2011) виокремлює цей напрям як “галузь науки,
яка вивчає історію, особливості культурно-освітньої діяльності музеїв,
методи впливу музеїв на різні категорії відвідувачів, взаємодію музею з
освітніми установами тощо. Основна мета музейної педагогіки – прилучення
до

музеїв

підростаючого

покоління,

творчий

розвиток

особистості”

(Український педагогічний енциклопедичний словник, 2011, с. 296).
Безумовно концептуальні ідеї, теорії, положення музейної педагогіки
збагачують

педагогів,

викладачів,

вихователів

новими

знаннями

й
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відкривають нові можливості. Експозиція музею – своєрідна музейна
візуальна екологія, морально-психологічна і естетична атмосфера. Творче
використання положень цієї субдисципліни педагогічної науки впливає на
внутрішню мотивацію учнів та студентів, педагогів та викладачів вищих
закладів освіти.
Педагогіка, психологія, музеєзнавство, культурологія

на основі

міждисциплінарності отримали нові можливості й сучасні методики і
технології для якісного впровадження і реалізації концептуальних ідей,
стратегій, функцій і завдань. Музейно-педагогічні форми комунікації,
ефективність використання культурної спадщини та рівень засвоєння
інформації, цінностей у взаємодії школи і музею стають науково
обґрунтованим

фундаментом

для

гуманітарно-світоглядного,

інтелектуального оновлення освіти.
Привернемо увагу до книги “Музеєзнавство в навчальному закладі”
(2011). Її автор A. Горового висвітлює цінну інформацію щодо розвитку
мережі музейних закладів, формування музейних фондів та експозицій,
особливостей проведення екскурсій, функціональних напрямів сучасних
музеїв тощо. Особливо важливим у цій праці є четвертий розділ,
присвячений музейній педагогіці. У ньому розкривається сутність музейної
педагогіки, форм культурно-освітньої діяльності, проблем актуалізації
музейних предметів, принципів музейної педагогіки, обґрунтування методів
музейної педагогіки, зокрема гри та інше. “Іншими словами, – зазначає автор,
– музейна педагогіка досліджує культурно-освітню діяльність в умовах
музею…, вивчає музейну аудиторію, аналізує потреби різних соціальних і
вікових груп відвідувачів і особливості сприйняття ними експозиції, створює
й апробовує нові методики і програми роботи з різними категоріями
відвідувачів” (Горовий, 2011, с. 59). Позитивним, на нашу думку, є те, що
поряд з аналізом завдань і функцій музейної педагогіки здійснюється
обґрунтування нового дослідницького напряму – музейної соціології.
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Наголосимо

на

науковій

і

практичній

цінності

посібника

“Музеєзнавство: словник базових термінів” (2013, с. 152) для теоретиків і
практиків музеєзнавства, учнів і студентів. Упорядники цього видання
Л. Міненко, В. Карпов та ін. відповідно до класифікації музейної діяльності
виклали

зміст

загальних

термінів

та

понять

музеєзнавства,

які

використовуються в науково-дослідній, культурно-освітній, експозиційній,
екскурсійній

діяльності,

а

також

фондовій

та

видавничій

роботі.

Запропоновані терміни характеризують основний зміст музейно-педагогічної
діяльності. Використання широкої джерельної бази поглибило науковість та
об’єктивність цієї праці. Своєрідними доробками, в яких досліджуються
особливості й загальні тенденції розвитку музейної педагогіки в Україні, що
мають передусім практичне значення, є узагальнений досвід роботи
загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів у галузі музейної
педагогіки. Одна з таких праць – “Музейна педагогіка в дії”, підготовлена на
базі музеїв Харківської області. У цьому виданні висвітлено “діяльність
музеїв у контексті музейної педагогіки, ефективності її виховної дії на процес
формування світогляду молоді” (Музейная педагогика в действии, 2009).
Важливе значення мають такі науково-методичні напрацювання, як
навчальні

програми

“Музейна

педагогіка”,

розроблені

вітчизняними

фахівцями на основі освітньо-професійних програм закладів вищої освіти. В
них окреслено обсяги знань, якими має опанувати бакалавр чи магістр
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньопрофесійної підготовки. “Це означає, – наголошується в цій програмі, – що
студент, майбутній педагог має опанувати систему знань про музейну
педагогіку, витоки, особливості запровадження, історико-педагогічний,
просвітницький та краєзнавчий потенціал музеїв. Важливо зосередити увагу
на засвоєнні знань із таких питань, як теоретична музейна педагогіка: історія,
становлення, сьогодення та перспективи розвитку музейної педагогіки як
галузі інтегрованого знання; практична музейна педагогіка: особливості та
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перспективи впровадження музейної педагогіки в освітні заклади всіх ланок
системи освіти (дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, вища школа,
післядипломна освіта, самоосвіта тощо)”(Музейна педагогіка, 2013,с. 4-5).
Музейна педагогіка як галузь наукового знання тісно пов’язана з
музеєзнавством – науковою дисципліною, яка ще формується і вивчає
ставлення людини до дійсності та феномену музею. Це дисципліна, що
досліджує процеси збереження соціальної інформації, її пізнання й передачі
за допомогою музейних предметів, а також розвиток музейної справи і
напрямку музейної діяльності” (Музеєзнавство). У Словнику української
мови зазначено, що “музеєзнавство – наука про організацію і діяльність
музеїв” (Словник української мови, 2012, с. 567).
На початку ХХІ століття в Україні здійснено чимало науковопедагогічних,

соціально-психологічних,

культурологічних

досліджень,

пов’язаних з проблемами розвитку музейної педагогіки, музеєзнавства,
національної музейної освіти. Видано низку монографій, збірників наукових
праць, навчально-методичних посібників, у яких аналізується ця проблема.
Автори цих та інших праць використали сучасні світові теоретичні й
практичні здобутки в галузі музейної культури та музейної педагогіки, а
також багатий досвід національного музеєзнавства та взаємодії культурних
та освітніх закладів.
Безумовно, сучасна музейна педагогіка суттєво відрізняється від тієї,
що формувалася в першій половині ХХ століття. Соціологічні дослідження,
наукові розвідки свідчать про наявність нових тенденцій та викликів, які
постали перед музейними та освітніми установами. По-перше, слід
акцентувати увагу на тому, що музейна культура дедалі більше проникає в
різні суспільні стани, зокрема молодіжне середовище, а тому варто активно й
безперервно підтримувати цю зацікавленість. По-друге, музей сприймається
не

просто

як

формальна

інституція,

відвідування

якої

переважно

організовується, адмініструється. Насамперед він є місцем, де відбувається
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культурне, інтелектуальне, духовне, громадянське збагачення, місце для
саморозвитку і самовдосконалення. По-третє, поступово, відповідно до
зарубіжного досвіду, ця культурна інституція перетворюється для багатьох
відвідувачів у “третій дім” після власного помешкання, роботи (навчання).
Позитивним є те, що таке самоусвідомлення необхідності регулярно
самоорганізовуватися

для

відвідування

музею

(з

різними

цілями)

характеризує і певну частину молодіжної аудиторії. По-четверте, за
допомогою громадських ініціатив, зокрема школярів, студентів, педагогів,
музеї стали не лише культурними спорудами, де зберігаються, експонуються
пам’ятки духовної та матеріальної культури, а й трансформувалися в
культурно-освітні

центри,

в

яких

історично-культурні

експонати

презентуються, вивчаються, досліджуються новітніми методами, формами,
інструментами і засобами. По-п’яте, досвід, практична діяльність, теоретичні
розвідки доводять, що дедалі більш активним стає бажання частини
населення, зокрема молодого покоління, повторно відвідувати цю установу.
Отже, формується нагальна необхідність створювати оптимальні умови для
стимулювання цієї продуктивної мотивації, розробляти інноваційні підходи
та новітні технології для удосконалення моделі взаємодії школи і музею. Пошосте, досить помітною стає тенденція посилення ролі музейної педагогіки в
теорії та практиці вітчизняної освіти. Музейна педагогіка є одним з головних
напрямів діяльності музеїв і освітніх закладів, адже громадянське,
національно-патріотичне, морально-етичне, духовне, естетичне виховання
молоді може орієнтуватися на культурно-історичні пам’ятки матеріальної та
духовної національної, світової культур. Такий культурно-освітній простір,
як синтез потенціалу і культурних надбань музею і навчально-виховного
закладу

(дитсадка, школи,

гімназії,

ліцею,

інституту, університету),

уможливлює створення необхідних передумов для реальної співпраці,
взаємодії відповідно до принципів музейної педагогіки.

353

Педагогіка, психологія, музеєзнавство, культурологія, виховні системи
завдяки інтеграційному процесу, міждисциплінарності отримали нові
можливості, більш продуктивні інструменти й технології для якісного
впровадження і реалізації концептуальних ідей, стратегій, завдань. Музейнопедагогічні форми комунікації, ефективність використання культурної
спадщини та рівень засвоєння інформації, цінностей при взаємодії “школи” і
музею

є

надійним

підґрунтям

для

гуманітарно-світоглядного,

інтелектуального оновлення освіти.
Комунікативна функція стає збіднілою, малоефективною, коли лектор,
екскурсовод, педагог не володіють майстерністю “доцільного використання
методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній конкретній ситуації
навчання і виховання” (Енциклопедія освіти, 2008, с. 641). Автор концепції
педагогічної майстерності Іван Зязюн вважав педагогічну майстерність
“найвищим рівнем педагогічної діяльності (якщо характеризувати якість
результату),

виявом

творчої

активності

особистості

педагога

(якщо

характеризувати психологічний механізм успішної роботи)… Педагогічна
майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній
основі” (Енциклопедія освіти, 2008, с. 641).
Отже, можна стверджувати, що в системі комунікації, просвітництва,
пізнавально-пошукової, навчальної діяльності, музейний працівник має бути
майстром діалогу. Найсучасніші засоби й технології, унікальні музейні
експонати й раритетні предмети, оригінальні документальні матеріали не є
гарантією того, що взаємодія відбуватиметься ефективно. Логічним є
теоретичне

обґрунтування

“Особистісно-розвивальні

такого
педагогічні

підходу,

здійснене

технології

можуть

І. Зязюном:
ефективно

використовуватися за умови, що педагог (музейник – авт.), виконуючи свої
професійні обов’язки, народжується сам і використовує свої творчі здобутки
для самого себе та свого учня. Створення особистісно-розвивальної ситуації
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– це процес авторський, що потребує вияву суб’єктивності, співавторства.
Своїм “самовключенням” у педагогічну дію музейний працівник/педагог
робить її проблемною, пропонує свій власний варіант переживання смислу,
чим і актуалізує особистісну позицію учня (студента, відвідувача)
(Енциклопедія освіти, 2008, с. 642).
Винятково важливе значення має професійна компетентність тих, хто
безпосередньо бере участь у взаємодії відвідувача і музейного працівника.
Вона є тією основою, на якій формується педагогічна майстерність
музейника. Він, як і вчитель, мусить, з одного боку, бути належно обізнаним
з предметом, який вивчає і презентує, а з іншого – мати необхідні знання,
вміння, використовувати ті засоби, методи, за допомогою яких відбувається
комунікація, засвоєння матеріалу, формування ціннісного ставлення до
музейних експонатів. Окрім цього, надважливою якісною характеристикою є
також уміння й знання аналізу та осмислення психологічної атмосфери під
час роботи з відвідувачами, щоб оптимізувати добір форм і методів взаємодії.
Такий професійно компетентний музейний працівник, педагог потенційно
здатний стати майстром діалогу, спілкування, взаємодії, завдяки чому
відбувається “олюднення”, “оживлення” знань, трансформованих крізь
власне бачення світу, культури, історії.
Музейна педагогіка орієнтує на врахування особливостей взаємодії у
системах “людина – людина”; “людина – культура”. Їхнє функціонування
здійснюється в умовах постійних змін, адже реалізація будь-якого завдання
психолого-педагогічного,

культурологічного,

інформаційно-знаннєвого,

світоглядного характеру потребує актуалізації системи знань і відповідних
способів взаємодії. Водночас зазначимо, що в контексті цих взаємовідносин і
взаємозалежностей,

виокремлюється

усталена

потреба

й

відповідна

закономірність. Йдеться про необхідність уважного ставлення до кожної
людини, незалежно від функції, ролі та стану, в яких вона знаходиться. Без
цієї якісної риси педагога чи музейного працівника неможливо здійснювати
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продуктивну

взаємодію,

діалогічність,

суб’єкт-суб’єктні

взаємини,

комунікативність. Такий підхід передбачає наявність позитивних емоцій та
позитивної внутрішньої енергетики, уваги до “іншого”, психологічної
інтуїції, проникнення і входження у педагогічну ситуацію, що постійно може
змінюватися, самоконтролю, поваги до людської гідності.
Оцінюючи професійну здатність педагога, академік Іван Зязюн
акцентував особливу увагу на професійності у використанні педагогічних
працівників у системі міжсуб’єктної взаємодії, тобто звертав на “педагогічну
техніку як форму організації поведінки вчителя. Знання, спрямованість і
здібність без умінь, – писав він, – без володіння способами дій не є гарантією
високих результатів. Педагогічна техніка – це вміння використовувати
психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми
володіння собою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) і
прийоми впливу на інших (вербальними і невербальними засобами)”
(Енциклопедія освіти, 2008, с. 644). Музейне середовище має певні
особливості порівняно із навчально-виховним процесом у закладах освіти,
хоча характеристики педагогічної техніки властиві й для взаємодії музейного
працівника та відвідувача. Унаслідок актуалізації музейних експонатів для
відвідувачів музею стає більшою доступність і привабливість мови музейних
предметів.
Майстер-екскурсовод є водночас і педагогічним майстром. Можна
стверджувати, що критеріальна база майстерності вести діалог, конструювати
взаємодію, організовувати пізнавальний процес ґрунтується на спільних
принципах
доцільність

та
(за

підходах.

“…Критеріями

спрямованістю),

педагогічної

продуктивність

(за

майстерності

є

результатом),

діалогічність (за характером стосунків), оптимальність (за вибором засобів),
творчість (за змістом діяльності)”. Вона (майстерність) як головна якісна
характеристика вчителя, викладача, лектора, екскурсовода, вихователя є
процесом тривалого і творчого становлення, супроводжується безперервною
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освітою, самоосвітою, набуттям практичного досвіду і нових знань,
позитивною психосоціальною налаштованістю на професійне удосконалення.
Хоча “знання для педагога, – писав І.Зязюн, – не сума засвоєних дисциплін, а
особистісно забарвлена, усвідомлена система, де є місце власним оцінкам,
критичним

поглядам…

Майстерність

педагога

–

в

“олюднюванні”,

натхненності знання, яке не переноситься з книг в аудиторію, а
висловлюється як власний погляд на світ” (Зязюн, 1997, с. 34).
Доцільно і змістово виокремити такі рівні педагогічної майстерності:
елементарний, базовий, досконалий, творчий. Для музейної педагогіки
відповідний рівень професійної майстерності забезпечує: конструктивний
гуманістичний

зміст

стосунків

(взаємодії)

музейного

працівника

(екскурсовода, лектора) і відвідувачів; якісну презентацію музейних
експонатів

та

експозицій;

належну

методичну

й

технологічну

самоорганізацію та організацію пізнавального, дослідницького, виховного
процесу; сприятливу атмосферу для особистісного розвитку” (Енциклопедія
освіти, 2008, с. 644).
Отже, педагогічна майстерність є стрижневою умовою організації
педагогічно-просвітницької, пошуково-дослідницької діяльності музею і
освітнього закладу. Її особливості (за змістом, формою і методами) залежать
не лише від виду чи профілю музею, але й від контингенту відвідувачів.
Просвітництво в системі “людина – культура – людина” є досить складною
наукою. Цю “науку про виховання створив народ, а вчені лише
систематизували й адаптували її до сучасних потреб… Щоб ефективно і в
той же час природовідповідно виховувати людину, треба добре знати її
природу і передовсім – походження” (Кузьмінський, Омельяненко, 2013, с. 79). Тому в основі музейної педагогіки мають бути як сенси, цінності й
суспільні інтереси Народу, так і національна система виховання та освіти,
притаманна цьому народові.

357

До цього спонукають мета і низка завдань, які постають перед
музейною педагогікою, серед яких головним є створення якісних умов,
починаючи з
розмаїтої

і

рівня дошкільної освіти, для розвитку особистості шляхом
багатоаспектної

діяльності

музеїв.

Якщо

проаналізувати

вітчизняний досвід кращих дошкільних установ щодо взаємодії з музеями, то
стає можливим виокремити низку основних завдань, які необхідно
вирішувати під час функціонування системи “музей – дошкільний
навчальний заклад”. Варто акцентувати увагу на таких завданнях, які в
багатьох закладах України успішно реалізуються, а саме: а) формування у
дітей позитивного ставлення до культурно-історичної спадщини засобами
музейної педагогіки; б) формування образу музею як місця, що зберігає
предмети

культурно-історичної

спадщини;

в)

розвиток

інтересу

до

експонатів музею; г) поглиблення знань дітей засобами музейної культури; д)
залучення дошкільнят до формування і збереження музейних фондів; е)
упровадження

педагогічним

колективом

активних

форм

роботи;

є)

проведення культурно-освітньої роботи серед дітей, батьків, педагогів,
громадськості; ж) виховання справжніх українців, представників великої
нації тощо (Музей у дошкільному навчальному закладі, 2011, с. 25).
Безумовно, за будь-яких обставин, зокрема і в умовах радикального
реформування освіти, очевидним є те, що її якість, гуманізація особистості та
суспільства цілком буде залежати від культури. Необхідним є структурне,
змістове, функціональне впровадження культурних вартостей в освітній
простір.

Для

цього

недостатньо

лише

формального

організаційно-

педагогічного підходу. У понятті “культура” (від лат. cultura – виховання,
освіта, розвиток) закладено “…ціннісні аспекти, що охоплюють “сферу
духовного життя суспільства, систему виховання, освіти, духовної творчості
(особливо мистецької), а також установи й організації, що забезпечують їхнє
функціонування (школи, вузи, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства
тощо)” (Український педагогічний енциклопедичний словник, 2011, с. 248).
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У такому контексті та соціопросторі визначено головні завдання освітньокультурної політики, спрямовані на розвиток освіченості, вихованості
гуманістичної особистості.
Можна стверджувати, що відсоток духовної культури в освітньому
балансі слугує якісною характеристикою сучасної освіти на всіх рівнях.
Упродовж останнього десятиріччя в національній освіті спостерігається
тривожна тенденція щодо мінімізації гуманітарної компоненти в навчальних
планах шкіл, вищих закладів освіти, у системі підготовки і підвищення
кваліфікації

педагогічних

кадрів.

Очевидно,

що

виклики

четвертої

індустріальної революції чи інформаційно-знаннєвого суспільства не є тією
суттєвою передумовою для ігнорування гуманітарних дисциплін (історії,
мови, літератури, філософії, психології, педагогіки, соціології, культурології
та мистецтва), які наділені людино-державотворчим, націєтворчим і
громадянським потенціалом. Дефіцит, їхня недостатня їх “присутність” у
змісті освіти призводить, по-перше, до втрати якості людського капіталу,
деформованих

суспільних

процесів,

духовного

“каліцтва”

нації

та,

безперечно, до низької якості знань, компетентностей і громадянської
культури.
Варто зазначити, що серед ключових компетентностей ЄС і Ради
Європи, визначених ще у 2006 році, рідна (державна) є першим і головним
пріоритетом. До таких основних компетенцій європейських еталонних меж
належить також і “обізнаність та самовираження в сфері культури”
(Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про
основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18 грудня 2006
року). Культура і мистецтво мають знаходитися відповідно до світової
практики в основі змісту та філософії сучасної освіти.
Спілкування “культурами” є найвищим рівнем цивілізаційної взаємодії.
Не лише політика й економіка, як найважливіші сфери людського буття, а
передусім культура людини і суспільства врешті-решт визначають ступені

359

соціально-економічного й політичного розвитку, “чистоту” та красу буття.
“Можна вбити цивілізацію, але культура, – писав М. Реріх, – як істинна
духовна цінність, безсмертна… Культура є любов до людини, поєднання
життя і краси. Культура є зброя світла. Культура є спасіння. Культура є
двигун. Культура є серце” (Рерих, 1991, с. 86). У цій багатозначності
культури міститься синтез просвітництва, етичної відповідальності, творчої
краси. Завдання і моральний обов’язок людини, народів і націй – не нищити,
а оберігати, творити й збагачувати культуру. Індивіди й спільноти, усі, хто
здатні сприймати життя в “культурності буття”, мають усвідомлювати, що
культура, як краса і мудрість, не є привілегією чи розкішшю людини, а тільки
радістю, яка дарована людству, наявність якої в повсякденному житті треба
безперервно забезпечувати.
Наступна

надзвичайно

важлива

особливість

педагогічно-

просвітницької діяльності музейного працівника, вчителя – безперервне
самовдосконалення, збагачення себе знаннями і вміннями, щоб не втратити
педагогічний дар та не вгасити власного духу. Завжди слід пам’ятати, що
навіть найдосвідченіший педагог завжди знаходитиметься на початку
пізнання істини, якщо уявити на мить ту величезну та незбагненну кількість
фундаментальних
цивілізаціями

і

знань,

створену

культурами

тисячами

багатьох

видатних

народів.

Попри

мислителів,
все,

учитель

зобов’язаний безперервно відтворювати себе інтелектуально, гуманно,
етично й естетично. Професійний фахівець, який цікавий для соціуму, має
ґрунтовно опановувати педагогічну науку і мистецтво.
Інформаційно-знаннєве суспільство на сьогодні є мобільним настільки,
що ні на мить не дає можливості особистості відмежувати себе від світу,
“перепочити” від нових знань. Інтелектуальне, інформаційне відставання на
певний час означатиме, що буде все важче зрозуміти світ, навколишнє
природне та соціокультурне середовище, дух конкретного часу, майбутнє.
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Зазначимо, що самосвідомість музейного працівника формується не
лише на основі універсальних принципів, підходів, критеріїв. Кожен живе,
працює, творить серед конкретного народу (нації) і в конкретній країні, що
мають свою історію, культуру, традицію. Це означає, що він навчає, виховує
громадян, які своїм походженням, культурною традицією пов’язані з
належністю до певної держави. Самосвідомість педагога у такому випадку
має асоціюватися з духом, історією, національною культурою цієї країни.
Отже, нічого не вартий той педагог, який просто виконує педагогічну
функцію, але не відчуває поваги до свого народу, держави, її культури, мови,
історичної минувшини, який втратив почуття національного патріотизму.
Український педагог-музейник, який виховує молодь, має пишатися, що він –
українець.
Як міждисциплінарну галузь наукового знання музейну педагогіку
розглядають

в

історичній

ретроспективі,

сьогоденні

та

перспективі

відповідно до головних завдань і мети, зумовлених часом. У програмі ця
навчальна дисципліна презентована як дуже важлива складова частина
просвітницької, історико-педагогічної та краєзнавчої інформації. Основні
поняття: “музейна педагогіка”, “музейна діяльність”, “музейний предмет”,
“музейна культура”, “музейна комунікація”, “музейна освіта”, “музейний
педагог”, “візуальне мислення”, “екскурсійна школа” (Музейна педагогіка,
2013, с. 8), а також історія розвитку – опановуються на першопочатках
вивчення курсу. Розвиток музейної педагогіки потребує нового педагогічного
мислення, що активізує критичне мислення і здібності особистості. Музейна
політика, музейна справа реалізуються відповідно до законів України і
нормативно-правових документів.
Позитивним є те, що ця програма передбачає розгляд питання щодо
оновлення змісту практичної музейної педагогіки в контенті культурноосвітньої діяльності музеїв різних профілів і форм власності (від державних,
комунальних – до тих, що працюють на громадських засадах), особливостей
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їхньої роботи при закладах освіти, а також упровадження музейної
педагогіки в усіх ланках дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої,
післядипломної освіти. Водночас музейну діяльність у системі культурноосвітніх комплексів оцінюють у контексті положень порівняльної педагогіки
і психології, використовуючи порівняльні підходи до вивчення основних
тенденцій і закономірностей розвитку в різних країнах і в глобальному
масштабі. “Визначаються межі можливостей “переносу” зарубіжного досвіду
на вітчизняний ґрунт” (Український педагогічний енциклопедичний словник,
2011, с. 369).
У навчальних програмах з музейної педагогіки доцільно посилити
увагу до самостійного наукового пошуку за такими напрямами: розвиток
музейної педагогіки у світі на різних історичних етапах; перспективи
розвитку музейної педагогіки в Україні із урахуванням вітчизняного та
зарубіжного досвіду; основні напрями педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв у різних регіонах і порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних
методик та інноваційних ідей в музеєзнавстві, розроблення інноваційних
підходів щодо впровадження в практику роботи; особливості запровадження
музейної педагогіки в Україні тощо. У розробленій нами навчальній програмі
спецкурсу “Музейна педагогіка” (додаток В) враховано ці науково
обґрунтовані рекомендації.
Важливою

складовою

таких

програмах

є

розширений

варіант

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, що передусім передбачає
виконання навчально-дослідницьких завдань. На основі вивченого матеріалу,
його систематизації та узагальнення, дослідницького пошуку, вироблених
навичок самостійної пізнавальної діяльності, студент розробляє власний
навчальний творчий проект, який відповідно оцінюється. Цей компонент
навчально-дослідницького процесу є важливою умовою взаємодії освітнього
закладу (університету) і музею, а конкретніше – студента з музейною
установою, музеєзнавцями і педагогами. До цього слід також додати, що
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індивідуальна навчально-дослідна, творчо-пошукова робота студента стає
дуже важливим чинником, що відображає якісний рівень його навчальної
компетентності, фахової підготовленості.
Aналіз сучасних навчальних планів, робочих навчальних програм з
музейної педагогіки, яку вивчають нині у закладах вищої освіти, свідчить, що
ця дисципліна стає важливою складовою частиною гуманітарної, соціальноекономічної підготовки фахівців, їхнього громадянського самоствердження.
Програми з музейної педагогіки, укладені згідно з вимогами кредитномодульної системи організації навчання, посилюють освітньо-професійну
підготовку відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Знання музейної справи розширює можливості пізнавального процесу,
оскільки відбувається вивчення витоків духовної та матеріальної культури
свого народу, світу. Культурно-історичний, просвітницький історикопедагогічний, краєзнавчий, виховний потенціал музею збагачує зміст
підготовки бакалавра чи магістра. Інтеграція, взаємодія музею і навчального
закладу

зумовлює

необхідність

розуміння

цієї

соціально-культурної

інституції не лише в контексті науково-просвітницького, культурноісторичного чи туристично-краєзнавчого осередку, але й як необхідного
компонента в освітньому процесі від дитячої дошкільної установи до
університету. У сучасних умовах суспільну важливість функціонування
освітніх систем характеризують якісно нові інтегративні, міждисциплінарні,
багатогалузеві взаємозв’язки. Для належної підготовки фахівця, становлення
і розвитку особистості освіта покликана виходити за межі свого локального
простору, взаємодіяти із суміжними галузями, зокрема культурною. Музей
був і є тим культурним, інтелектуальним, естетичним інститутом, який
найбільш природовідповідно вкладається у модель системи взаємодії
“школа-музей”, передусім в епоху інформаційно-знаннєвого суспільства.
Закономірністю нашого часу є тенденція “входження” культури в зміст
освітнього процесу, тому опанування знаннями з музейної педагогіки,
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сприйняття в педагогічному середовищі музейної культури як важливого
чинника у системі навчальної, виховної, науково-дослідницької діяльності –
одне з головних завдань української школи.
Позитивним є те, що навчальні програми, посібники для закладів вищої
освіти відображають певні прогресивні тенденції. По-перше, музейна
педагогіка в багатьох університетах, інститутах стає важливою навчальною
дисципліною, що суттєво впливає на рівень професійних компетентностей, а
також морально-етичну і громадянську позицію майбутнього фахівця.
У навчальних планах і програмах з музейної педагогіки доцільно
поглибити національно-культурну, українознавчу спрямованість змісту
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв різних видів, типів і профілю.
Це також стосується історії і теорії українського просвітництва, його
головних цілей, форм діяльності, ідей та ідеалів національних просвітителів,
культурних діячів, а також тих інституцій, які в різні часи функціонували на
культурно-освітніх теренах України.
Отже, ідеал довершеності для вчителя має утверджуватися на шляху
реалізації головних принципів педагогіки: народності, культуровідповідності,
природовідповідності. Поза ними виховання і навчання молоді (як і педагога)
буде недосконалим. Для культурно-освітньої діяльності педагога, його
свідомості та світогляду надзвичайно важливими є свобода і незалежність
особистості, оскільки лише стан вільної життєтворчості, почуття власної
гідності та етики громадянського обов’язку здатні забезпечувати виховання
людини. Очевидно, усе це залежить від багатьох чинників, насамперед, від
суспільно-політичного устрою, рівня демократії, культурної традиції,
соціального статусу педагога, стану суспільної уваги і поваги до нього.
“Яким є ставлення до вчителя, такою є держава”, – це твердження
залишатиметься і надалі ціннісною аксіомою для націй і народів, що
прагнуть соціального, духовного прогресу.
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Завдяки їх функціонуванню стала можливою і поява такого відносно
нового явища в культурно-освітній ніші, як музейна педагогіка. І хоча
виникнення цього поняття, його наукове обґрунтування пов’язується
передусім з німецькою науковою думкою першої половини ХХ століття,
можна стверджувати, що передумови, характерні ознаки цього явища мають
значно давніші історичні джерела. Як особлива галузь знань і досліджень,
музейна педагогіка формувалася після Другої світової війни, точніше в 60-их
роках ХХ століття, опираючись на результати попередніх часів.
Висновки до четвертого розділу
Доведено, що творче використання теоретичних положень музейної
педагогіки у формальній, неформальній та інформальній освіті потребує
врахування музеального змісту; створення
середовища

для

емоційного,

етичного

й

психологічно

мотивованого

естетичного

переживання;

зорієнтованість на здатність індивіда, публіки почуттєво сприймати довкілля
та формувати емоційну пам’ять; активну взаємодію відвідувача з музейним
педагогом; забезпечення

ефективної

музейної

комунікації

шляхом

впровадження активних суб’єкт-суб’єктних форм освітнього процесу, що
впливає на пізнавальну, виховну та самоосвітню діяльність.
Схарактеризовано музейний простір, в якому відбувається музеальна
дія, спрямована на передавання суспільству цінностей матеріальної і
духовної культури.
Доведено, що педагогічна взаємодія закладів освіти і музеїв потребує
врахування готовності її суб’єктів, формування внутрішньої мотивації як
чинника самовдосконалення, саморозвитку різних категорій населення,
створення атмосфери для навчання впродовж життя, забезпечення суб’єктсуб’єктного процесу пізнання, співробітництва, критичного мислення,
креативності, формування національної свідомості, громадянських якостей
особистості. Обґрунтовано музейну комунікацію як специфічну форму
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взаємодії різних категорій населення в процесі обміну знаннями, ідеями,
цінностями, інформаційними відомостями й цілеспрямованими діями в
музейному просторі.
Важливою умовою музейної комунікації, педагогічно-просвітницької
діяльності музеїв є відповідна сутність конкретного об’єкту. Для передавання
ціннісних сенсів тієї чи іншої експозиції, музеалії необхідні передусім такі
умови: якісний музеальний об’єкт; готовність до комунікації взаємозалежних
суб’єктів (музейного педагога та відвідувача), що призводить до реалізації
основного

завдання

просвітницької

діяльності

музеїв

–

виховувати

гуманістичну особистість.
Визначаючи основні напрями взаємодії музеїв і закладів освіти,
доцільно враховувати мету відвідування музеїв, що потребує вивчення
інтересів різних категорій населення. Такий підхід сприятиме формуванню
компетентностей

з

урахуванням

особливостей

формальної

освіти,

неформальної освіти (опанування потенціалом музейних інституцій шляхом
традиційних та інноваційних форм і методів відповідно до інтересів, потреб
різних категорій громадян з ініціативи педагогів, наставників); інформальної
освіти (внутрішні потреби дитини чи дорослого, фахівців різних сфер,
представників молодіжних субкультур, осіб третього, “срібного” і “золотого”
віку:

відвідування

музейних

інституцій

з

метою

саморозвитку,

самовдосконалення).
Виявлено, що реалізація суспільної місії музеїв, освітньо-виховних
завдань просвітницької діяльності різнопрофільних музеїв (історичних,
літературних,

краєзнавчих,

археологічних,

зоологічних,

геологічних,

мистецтвознавчих, музичних, природничих та ін.) забезпечується на основі
постійного оновлення змісту, форм і методів педагогічно-просвітницької
взаємодії музейних й освітніх інституцій. Це потребує забезпечення науково
обґрунтованої фахової підготовки музейних педагогів у закладах вищої
педагогічної освіти.
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Педагогічна культура в просвітницькій діяльності музеїв потребує
інноваційних

підходів

до

культурно-освітнього,

науково-дослідного,

інформаційного процесів, що відбуваються завдяки соціальній, психологопедагогічній взаємодії на основі використання культурних цінностей
духовного, матеріального, природного характеру; її метою є розвиток
людини і суспільства.
Ефективність

педагоігчно-просвітницької

діяльності

музейного

працівника, який має мотивовувати учнів до пізнання музейних артефактів,
“занурення” у сучасне музейне середовище. Саме тому сучасному педагогу
мають бути притаманні фахові компетентності, з-поміж яких: володіння
основами музеології; інтерес до вивчення теорії та історії культури
мистецтвознавства

та

музеєзнавства,

соціальна

зорієнтованість,

комунікативність, спостережливість, критичність мислення і сформованість
власної позиції, готовність оновлювати знання, удосконалювати вміння,
комунікативні здібності, бажання і здатність підвищувати свою загальну і
професійну культуру; уміння використовувати віртуальні музейні ресурси, а
також сформованість умінь з метою забезпечення ефективного діалогу з
учнями, студентами, батьками, громадськістю.
Результати

дослідження,

представлені

у

розділі,

висвітлено

у

публікаціях автора: Філіпчук, Н. (2017a), Філіпчук, Н. (2018с), Філіпчук, Н.
(2020а), Філіпчук, Н. (2020b), Філіпчук, Н. (2020g), Filipczuk, N., Zahaiska, H.
(2018e).
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РОЗДІЛ 5
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ
У розділі схарактеризовано особливості музейної політики сукчасної
України та доведено необхідність оновлення національної законодавчої і
нормативно-правової бази її реалізації. Обгрунтовано перспективи розвитку
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв, розширення взаємодії музеїв і
закладів освіти та інших соціальних інститутів. Викладено науковометодичні

рекомендації

щодо

розвитку

педагогічно-просвітницької

діяльності музеїв.
5.1. Оновлення музейної політики сучасної України
Музейна політика сучасної України чітко окреслена у Законі України
“Про музеї та музейну справу” (1995), “Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей” (1999), “Про охорону культурної
спадщини” (2000), “Про охорону археологічної спадщини” (2004). Законом
України “Про музеї і музейну справу” (29.06.1995 № 249/95-ВР) розширено
зміст поняття “музей”: визначено його головне завдання – “прилучення
громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини”.
Зокрема, у статті 3 Закону України “Про музеї та музейну справу”
закладено основні принципи національної музейної політики держави і
суспільства в галузі музейної справи. До її основних напрямів віднесено:
збереження та державна підтримка Музейного фонду України; повернення в
Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами;
забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для
ефективної

діяльності

музеїв;

сприяння

формуванню

сучасної

інфраструктури музейної справи; підтримка і розвиток мережі музеїв;
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забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних
кадрів, їх правовий і соціальний захист; бюджетне фінансування (у тому
числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення
розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку
музейної справи; забезпечення охорони музеїв; підтримка фундаментальних і
прикладних наукових досліджень, пов'язаних з музейною справою; сприяння
міжнародному співробітництву в галузі музейної справи (Закон України
“Про музеї та музейну справу”, 1995).
Національна політика спрямовується на “збереження історичних
пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність”; “розвиток
мережі музеїв, формування сучасної інфраструктури музейної справи;
“підтримку фундаментальних і прикладних досліджень, міжнародного
співробітництва в галузі музейної справи” (Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, 2015), має
відображати сутнісні аспекти минулого, сучасного, виробляти світоглядні
вектори для майбутнього. Стратегія національно-патріотичного виховання на
2016-2020 рр.,

зокрема

української

молоді,

передбачає,

насамперед,

“збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу,
формування

національно-культурної

ідентичності,

національно-

патріотичного світогляду; сприяння консолідації українського суспільства
навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності
України, процесів державотворення; формування активної громадянської,
державницької позиції та почуття власної гідності” (Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,
2015). Нові цілі і завдання та вимагають докорінних якісних змін у системах
навчально-виховної, музейної справи та у змісті, формах, методах
інтеграційної діяльності освітніх закладів та музеїв. Музейні заклади різних
напрямів (за даними 2016-2017 років в Україні їх понад 5 тис.) мають більш
ефективно впливати на процеси суспільного виховання, державотворення.
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Навіть ті, що знаходяться в державній та комунальній власності, недостатньо
використовують свій потенціал. Так, понад 570 музеїв не мають необхідних
умов для того, щоб експонувати для відвідувачів 90% власних артефактів. З
огляду на те, що вони володіють близько 11.6 млн різноманітних музейних
предметів, державної частини музейного фонду.
Не менш важливою є проблема у багатьох тисячах музеїв, що
знаходяться в підпорядкуванні передусім Міністерства освіти і науки
України та інших міністерств й особливо, сільських громад, приватних
структур. Вони входять Музейного фонду України, мають художнє,
історичне, наукове значення, є пам’ятками природи, духовної та матеріальної
культури і, безумовно, потребують значно більшої уваги, зокрема з боку
Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і Міністерства освіти і
науки України. Відповідно власники зобов’язані забезпечувати належне
зберігання, забезпечення й поповнення державної і недержавної частини
Музейного фонду України. Усі вони в тому чи іншому обсязі є унікальними
пам’ятками історії й культури, вносяться в Державний реєстр культурного
надбання. Україна володіє не тільки багатством природних ресурсів, а тому
наділена величезним потенціалом для поповнення музейних зібрань на
різних рівнях. У сучасних умовах надзвичайно важливим завданням є
належний облік і збереження пам’яток Музейного фонду. Науково
обґрунтований режим зберігання, консервації, реставрації, поповнення та
охорони

національно-культурних

надбань

відповідно

до

чинного

законодавства має стати пріоритетом державної музейної політики.
Інший напрям – створення максимально доступних та сприятливих
соціальних умов для суспільства щодо можливостей і мотивацій відвідувати
музейні установи. Обмежений доступ, насамперед у результаті зубожіння
населення, до культурних надбань музеїв негативно впливає на культурноосвітні,

організаційно-педагогічні,

соціально-виховні

аспекти

життєдіяльності суспільства. Уряд, місцеві органи влади та самоврядування,
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міністерства і відомства зобов’язані нині враховувати динаміку суспільних
процесів у національному та глобальному середовищі, виклики і загрози, які
стоять перед нацією та державою.
Високий культурний потенціал Музейного фонду України, необхідно
постійно використовувати. Зазначимо, що його складно буде активно
використовувати в загальноукраїнському, а також у глобальному просторі в
умовах обмежених ресурсів і можливостей. Адже в нашій державі культура
продовжує фінансуватися (на різних рівнях) відповідно до залишкового
принципу. Разом з тим культура, зокрема музейна, є одним з найбільш
ефективних засобів для комунікації, діалогу з іншими країнами, народами,
світом. Просування культурного музейного продукту в Європі і світі є
шляхом до ствердження авторитету і поваги до української нації та держави.
Цінності та завдання українських музеїв слід обговорювати не лише у
професійному середовищі, але й, нарешті, ставати предметом для інтересу
владних

структур,

академічних,

громадських

інститутів.

Без

цього

унеможливлюється реалізація важливих завдань, окреслених у Стратегії
сталого розвитку “Україна-2020”. Серед 25 стратегічних індикаторів її
реалізації

є,

наприклад,

і

такий:

“90

відсотків

громадян

України

відчуватимуть гордість за свою державу” (Стратегія сталого розвитку
“Україна-2020”, 2015).
Безперечно, здобуття якісної освіти протягом життя, утвердження її
національного характеру, необхідність оновлення й удосконалення змісту та
організації навчально-виховного характеру для посилення інтелектуального,
духовного, економічного потенціалу суспільства, визначення, що “головними
складовими національного виховання є громадянське та патріотичне
виховання”, зберігали свою сталість у стратегії освітнього розвитку
обґрунтованій в програмних документах загальнодержавного значення. І
хоча, наприклад, у Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій
Указом Президента України від 17 квітня 2002 року (Національна доктрина
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розвитку освіти, 2002, с. 138-141) в її 16-и розділах конкретно не було
окреслено роль музейних установ, проте “мета і пріоритетні напрями
розвитку освіти” (ІІ розділ), “Національний характер освіти і національне
виховання” (ІІІ розділ), “Освіта – рушійна сила розвитку громадянського
суспільства (розділ V) чітко зазначали актуальність упровадження контенту
музейної

культури

в

систему

освіти,

становлення

громадянського

суспільства, патріотичного виховання.
Якісних змін потребує правова законодавча база з питань національної
безпеки, освіти, науки, музейної справи, гуманітарні концепції, які нині
зреалізовуються в культурно-освітній сфері. Ситуація з питань реалізації
національної музейної політики, розвитку музеєзнавства складається так, що
музей як суспільний інститут дедалі більш системно виконуватиме функцію
виховання

особистості

(громадянського,

духовного,

естетичного,

інтелектуального, національно-патріотичного). Жорстокому і суперечливому,
конкурентному і нетерпимому світові необхідна гуманізація людини, щоб
формувати і впроваджувати для держав і народів консолідарні й об’єднавчі
ідеї, системи виживання і прогресу. До реалізації завдань, від яких залежить
конкурентоспроможність, успішний поступ конкретного народу в умовах
глобалізаційних

процесів,

мають

активніше

залучатися

ті

суспільні

інституції, які здатні виконувати і важливі функції. Скажімо, основні
напрями музейної діяльності, що визначені Законом України “Про музеї та
музейну діяльність” – “культурно-освітня, науково-дослідна, комплектування
музейних

зібрань,

експозиційна,

фондова,

видавнича,

реставраційна,

пам’яткоохоронна робота” (Про музеї та музейну справу. Відомості
Верховної Ради, 1995, № 25) – безпосередньо й опосередковано налаштовані
на реалізацію цього завдання.
Водночас наголосимо, що сьогодні недостатньо лише формального
визнання важливості цих проблем. Сучасну теорію, методику і практику,
музеєзнавство

і

просвітництво

доцільно

підпорядковувати

цілям
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громадянського “окультурення”. Такий підхід аж ніяк не означає, що варто
уподібнюватися до антигуманної практики агітпрому в СРСР, коли все
підпорядковувалося ідеям і цілям класової боротьби на основі марксистськоленінського

світогляду.

Тоді

музейна

діяльність

була

мітинговою,

пропагандистською з класовими лозунгами. Зміст і форми, засоби й, нарешті,
ідеологія, як основа освітньо-виховної та науково-дослідницької діяльності
пронизувалися

класовою

нетерпимістю,

тоталітаризмом,

партійними

директивами і доктринами. Лозунг, плакат, реклама, догма підмінювали
музейну культуру. Ідеологія зовнішнього фасаду прийшла на зміну
культурним і духовним цінностям. Навіть унікальні пам’ятки історії
загортаталася в обгортки “ідеалів” політичного режиму. Внутрішня сутність
культури

поступилася

зовнішньому

пропагандистському

лоску,

проігнорувала історичну правду і реалії сучасного світу. Сформована
парадигма, теорія і практика музеєзнавства були спрямовані лише на
утвердження влади і сили панівного режиму. Найвищі злети людського духу,
таланту підпорядковувалися найнижчому інстинкту владності та панування.
Заради цього створювалася розгалужена мережа музейних закладів,
видавалися декрети й циркуляри щодо організації та змісту музейної
діяльності, але під шкаралупою і зовнішньою оздобою знаходилося мертве
ядро. Комуністична практика, в середовищі якої “виховувався” український
народ у часи своєї бездержавності, на рівні музейної політики так само
ідеологічно хизувалася своїми “досягненнями” щодо культурної діяльності,
примушувало історію, мистецтво, науку, естетику слугувати не правді, а
владі, догмам, які здебільшого не мали нічого спільного з принципами
культуровідповідності, природовідповідності, людиноцентризму, гуманізму.
Рецидиви такого бачення світу виявляються і донині, навіть в умовах
російської агресії проти української державності, за оцінками істориків, з
2014 року триває 22 російсько-українська війна. Ментальність, світоглядні
орієнтири, що

сформувалися

під

впливом

імперських

колоніальних
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цінностей,

інерції

ідей

соцреалізму

й

інтернаціоналізму,

на

жаль,

продовжують, існувати у свідомості певної частини суспільства. У цьому
контексті вибудовувалася і музейна діяльність, для якої головним принципом
була “ідейність”, а соціальні функції найтісніше пов’язувались з “ідеалами”
комуністичного суспільства. Вони по-своєму стверджували принципи
історизму, науковості, народності, соціальної справедливості. До основних
напрямів музейної справи формально було віднесено такі: а) освіта і
виховання, розповсюдження знань, пропаганда (виховна спрямованість
стосувалася ідейно-політичного, патріотичного, морального, естетичного,
трудового виховання); б) підвищення культурного рівня конкретних
соціальних верств населення; в) створення соціокультурного середовища
відповідно

до

особливостей

регіону;

г) формування

мотивації

та

сприятливого середовища для розвитку творчих здібностей, громадянської
активності різних соціальних і вікових груп населення.
Російська агресія в Криму і на Донбасі чітко окреслила потребу в
поглибленні

державотворчого

підходу

передусім

з

боку

держави,

громадянського суспільства до проблем виховання нації, залучення до
реалізації

цього

стратегічного

завдання

різних

суспільно-державних

інституцій. Саме “з метою виховання громадянина – патріота України,
утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого
ставлення до національних надбань українського народу, наслідування
найкращих прикладів мужності та звитяг борців за свободу та незалежність
України з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють
суверенітет і територіальну цілісність держави…” був виданий Указ
Президента України № 580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки” (2015). Варто визнати, що
зазначений нормативний документ, у підготовці проекту якого брали участь і
громадянські інститути, значно розширив тлумачення державних органів,
органів місцевого самоврядування, освітньо-наукових та культурних установ,
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організацій громадянського суспільства щодо найбільш важливої проблеми
часу – патріотичному вихованню молоді. У цьому документі визначено
головні сфери національно-патріотичного виховання: освіта; наука; культура
та мистецтво; історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей;
краєзнавство; туризм; охорона довкілля; фізкультура, спорт; оборона України
тощо. З урахуванням цього музейна політика, музеєзнавство, музейна
педагогіка у системі виховання нації і зміцненні матимуть вагоме значення.
Як бачимо, пріоритетність культурно-освітньої, освітньо-виховної
функції музеїв, активна соціалізація особистості впродовж життя була
характерною особливістю діяльності в галузі музейної справи. Навіть за умов
наявності

окремих

складових

виховної

діяльності

музеїв,

зокрема

“атеїстичного” виховання, можна з більшою або меншою мірою визнавати
доцільність реального функціонування такої системи виховного впливу на
особистісний і суспільний розвиток. Зазначимо, що це не стосується
найголовнішого – змісту формування світоглядних цінностей, сутності
патріотичного

та

громадянського

виховання

тощо.

Цінності,

які

пропагувалися в ті часи, виховні ідеали, що утверджувалися в тоталітарній
державі, не можуть мати нічого спільного в контексті світоглядних
орієнтирів для сучасної української нації. Хоча зовнішні ознаки структурнофункціонального характеру уподібнювались, оскільки визнавалося, що музей
як культурна і соціально-педагогічна інституція виконує роль виховноосвітньої установи.
Музеї в Україні, що характеризувалася бездержавністю, знаходилися в
просторі саме такої ідеології та практики. Еволюція становлення суспільної
свідомості українського народу зазнавала суттєвої дезорієнтації, ціннісних
втрат на шляху до національного самоствердження. Сучасні завдання,
функції,

пріоритети

музею

як

культурно-просвітницького,

науково-

дослідного закладу охоплюють різні аспекти життєдіяльності, а також різні
за віком, соціальним станом, інтересами верстви населення. Величезна
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кількість пам’яток національної та світової культурної спадщини посилює
мотиваційний інтерес людини та суспільства. Безперечно, музеї треба
розглядати також як обов’язковий компонент туристичної політики,
бізнесової діяльності. Завдяки їм значно активізовуються соціальноекономічні процеси в країнах, регіонах, де існує розгалужена музейна
мережа, а також розвивається діалог культур і народів, оскільки музеї
приваблюють значну кількість іноземних та вітчизняних туристів. Ці заклади
презентують образ кожної країни, народу, уособлюють культурні цінності
конкретної спільноти, нації, цивілізації.
Безумовно, що кожен музей світового рівня має унікальну історію
свого становлення і розвитку, кожен із них презентує культурну спадщину
свого народу і надбання національних культур світу, а також зберігає
особливі пріоритетні напрями презентаційних показів, наукових досліджень,
музейного будівництва й розвитку. Наголосимо, що всі вони наділені
подібними рисами в історії походження і становлення. Завжди біля витоків
народження музею знаходилися ініціатори їхнього створення. Хоча музеї
були різними за своїми витоками, соціальним статусом, майновим цензом,
ставленням до влади, але ключовим в їх діяльності ставало усвідомлення
значення збереження для народу, майбутніх поколінь пам’яток історії,
культури,

мистецтва,

природи.

Ними

могли

бути

митці,

науковці,

представники багатих і панівних суспільних станів, особистості, що керували
королівськими і царськими династіями, уряди і парламенти країн. Їхні
рішення, ініціативи й підтримка часто були вирішальними для становлення
багатьох подібних соціально-культурних інституцій, які сьогодні визначають
світову музейну моду.
Для українського музейного простору, як і для інших інституційних
закладів, окреслено підходи, зокрема щодо доступу громадян до культури,
меценатства з боку бізнесового середовища щодо підтримки музеїв України,
оновлення музейної політики держави в умовах деколонізації, декомунізації,
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національно-патріотичного виховання різних верств населення, особливо
молоді, і досі залишаються актуальними.
Сьогодні

набуває

особливого

значення

врахування

розвитку

закономірностей музейної справи. Оновлену політику цього аспекту
життєдіяльності суспільства можна формувати лише на основі інтегрування
зусиль і соціального партнерства держави, бізнесу, громадянських інститутів,
церкви, сім’ї та різних міжнародних організацій. На нашу думку,
комерціалізація є найбільш негативним чинником, який ускладнюватиме
доступ людини до культури. Існують принаймні дві галузі життєдіяльності,
винятково важливі для людини, суспільства, держави, які не можна піддавати
ринковій стихії, – освіта і культура. За найскладніших умов економічного,
соціального,

політичного

цілеспрямовано

характеру

реалізовуватись

в

державна

культурному
музейна

просторі

політика.

має

Можна

погоджуватися з тим твердженням, що музейна галузь потребує значних
державних і громадських витрат. І не дивно, адже це – інвестування в
людину, що ніколи не передбачає отримання фінансової “вигоди” чи
“прибутку”.
Для якісного функціонування сучасної мовної культури музеєзнавство
потребує досконалого володіння державною й багатьма іноземними мовами в
усіх регіональних і центральних музеях. З їхньою допомогою слід успішніше
пізнавати світ, ефективно презентувати зарубіжним туристам духовну,
матеріальну, природну, культурну історію України. Доцільно вивчати і
враховувати прогностичні і конструктивні ідеї зарубіжного досвіду у
розвитку музейної справи.
У туристичних програмах багатьох європейських країн активно
впроваджується культурологічний компонент, планується відвідування
репрезентативних музейних закладів у конкретному краї, регіоні. Належна
“експансія” культурного продукту для “інших” є характерною ознакою
сучасної музейної практики європейських країн та інших розвинутих
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світових демократій. Цьому також сприяє успішне впровадження багатьма
національними системами освіти компетентнісної моделі “рідна мова + дві
іноземні”, що сприяє усуненню перепон міжкультурного діалогу.
Ціннісний потенціал зростав, продовжував утверджуватися у державах
і цивілізаціях різного типу, за умови послідовної гуманізації суспільного
буття. Вона поширювалася на усі аспекти життєдіяльності, зумовлювала
зміни в державних, політичних, особистісних орієнтирах. І хоча нерідко
загальні мотиви, потреби, вартісні вектори держави і людини не збігалися, й
навіть знаходилися в протистоянні, стихійно й еволюційно відбувався пошук
загальнонаціонального компромісу, коли унормовувалася ієрархія ціннісних
норм.

Вона

підтверджувалася

літературними,

мистецькими,

різними

філософськими,

морально-етичними

і

історичними,
педагогічними

обґрунтуваннями, творчими розвідками. У цих процесах світоглядного
характеру активну участь брали: держава, церква, сім’я. Складалася ситуація,
коли

з’являлися

загальноприйнятні

вартості,

підтримувані

різними

соціальними інституціями. Тоді був рідкісний і благодатний період, коли
мотивації й цінності народу і держави збігалися, формували спільну
національну атмосферу громадсько-державного життя.
Безумовно, така модель і вектор життєдіяльності держави і народу,
шляхом об’єднання навколо спільного ціннісного ядра, є найбільш
продуктивними і природовідповідними. Суспільство за таких умов живе
єдиною правдою, вірою, чеснотами справедливості та гуманізму. Держава
“говорить” зі своїм народом історичною правдою. Такі соціальні інститути
як: школи, університети, музеї, бібліотеки, творчі майстерній наукові
лабораторії – не ідеологізуються й політизуються, а гуманізуються й
інтелектуалізуються. Право гідності та обов’язок громадянської честі
формуватимуть суспільну атмосферу чеснот, освіченість і вихованість
ставатимуть моральними, економічними, світоглядними категоріями. Бути
вихованим громадянином, компетентним фахівцем, патріотом своїх роду і
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народу, держави – почесно, продуктивно, перспективно. Навіть ці окремі
ознаки передусім етичних і громадянських суспільних та індивідуальних
поведінкових

норм

уможливлять

творення

здоров’язбережувального

соціокультурного середовища, в якому роль і сенси музейної політики
адекватно реагуватимуть на виклики часу.
У формуванні державницької свідомості громадян кожна соціальна
інституція відіграє свою роль, зокрема і музейна установа. Музеї різних
видів, типів і профілів наділені потенціалом для реалізації цього завдання.
Від історичних і краєзнавчих до художніх чи музичних – усі вони містять
експозиційні

матеріали,

артефакти,

музейні

предмети,

які

варто

використовувати для культурно-просвітницької чи науково-дослідницької
роботи в контексті державотворення. Доречно наголосити, що цій меті має
підпорядковуватися не лише внутрішня функція музею (збір, збереження,
дослідження експонатів), а й, особливо, зовнішня (освіта, просвіта,
екскурсійно-туристична діяльність), що безпосередньо спрямована на
відвідувача.
Музейна педагогіка як науково-суспільна та прикладна галузь
наукового знання, що “вивчає процеси освіти та виховання у просторі музею
є важливим засобом для реалізації освітньо-виховної функції музею”
(Панахид, 2015), відіграє значну роль у тих оновлювальних процесах, які
народилися завдяки здобутій незалежності. На цю інтегративну дисципліну
покладено відповідальні суспільні місії – достовірно, доступно, правдиво, погромадянському гідно представляти експозиційні та фондові предмети,
матеріали (артефакти), переконливо впливати на аудиторію слухачів,
відвідувачів. Особливо значущою є подібна позиція, коли це охоплює
питання історії української державності. З огляду на те, що музейна
педагогіка з часів свого становлення виконувала важливу роль активного
посередника між музейною колекцією і відвідувачем, таке “посередництво”
мусить бути професійно і по-громадянському належним. Мова йтиме не про
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звичайне усталене ознайомлення з предметами музейної колекції. Провідна
функція музейної педагогіки – якомога сильніше й ефективніше впливати на
відвідувача, його світогляд, переконання. Хоча музей як соціальна інституція
відокремлена від школи, університету чи іншого закладу освіти, проте він є,
хоча

і

неформальним,

але

освітнім

простором,

в

якому

діють,

упроваджуються головні педагогічні принципи. Нерідко тут застосовуються
подібні методичні, дидактичні гносеологічні концепції та підходи, щоб
отримати пізнавальний, виховний ефект. Якщо порівнювати гуманітарні
орієнтири України з європейськими країнами, то помітно, що їхні культурноосвітні системи сприймають музейну педагогіку як теоретичну основу
системної просвітницької діяльності.
В Україні за роки незалежності було створено сотні унікальних музеїв,
які відображають у нових історичних умовах суттєву гаму цінностей і знань
про український народ, його минуле, сучасне і перспективи майбутнього.
Згідно з чинним законодавством сьогодні музеї поділяють за профілем
на природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні, геологічні, зоологічні,
мінералогічні, палеонтологічні), історичні (загальноісторичні, військовоісторичні, історії релігії, історико-побутові, археологічні, етнографічні),
літературні, художні (образотворчого, декоративно-ужиткового, народного,
сучасного мистецтва), мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно), науковотехнічні, комплексні (краєзнавчі, екомузеї), галузеві тощо. У державній
власності та в безпосередньому підпорядкуванні Міністерства культури та
інформаційної політики України знаходяться 15 музейних установ, 13 із яких
– національні. Серед музейних закладів системи культури і мистецтв
функціонують: 5 природничих; 199 історичних; 52 літературних; 41
художній; 32 мистецьких; 229 комплексних; 6 галузевих; 31 заклад інших
типів.
Результати цього аналізу свідчать про те, наскільки різноманітною є
палітра знань і цінностей, закладених в артефактах і явищах духовної та
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матеріальної музейної культури, які необхідно науково обґрунтовано вводити
у зміст формальної, неформальної освіти. Увесь цей величезний капітал
державної та недержавної власності Музейного фонду України, різноманітні
музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що є державною
власністю, а також у музеях, створених при підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах мають унікальний потенціал для
суспільного розвитку і виховання людини. Музейна національна культура
наділена тим безальтернативним духовним й інтелектуальним ресурсом, який
у взаємодії із закладами освіти та іншими соціальними інститутами якісно
впливатиме

на

оновлення

змісту

національної

освіти,

підвищення

ефективності роботи нової української школи.
5.2. Науково-методичні рекомендації щодо розвитку педагогічнопросвітницької діяльності музеїв України
Дослідження проблем педагогічно-просвітницької діяльності музеїв
наприкінці ХІХ – початку ХХІ століття, взаємодії систем “музей – освітній
заклад”, “музей – суспільство”, уможливило неупередженість аналізу подій,
явищ,

тенденцій,

об’єктивність

оцінок,

прогностичне

обґрунтування

напрямів подальших наукових пошуків. Очевидно, що прогрес, стабільність,
безпека людства визначаються характером, змістом і продуктивністю
системних взаємозв’язків у різних сферах життєдіяльності - економіці,
культурі,

освіті,

науці.

Центральною

фігурою

в

усіх

соціальних

трансформаціях є людина, її здатність забезпечувати цивілізаційний поступ.
Тому її духовний, інтелектуальний, ціннісно-смисловий, емоційно-вольовий
стан зумовлює успіх або невдачу суспільних перетворень.
У цьому контексті культура як вагомий чинник формування людського
капіталу є головним джерелом і засобом творення особистості, її світогляду,
духовних, морально-етичних, естетичних і громадянських цінностей. Цій
меті слугує соціокультурне середовище, в якому функціонують різні
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інституції, ідеї, традиції, можливості доступу різних категорій населення до
культурної спадщини, що вибудовують архітектоніку буття кожного народу.
Винятково важливу роль у цьому процесі відіграють музеї, суспільною
місією яких є служіння людині, нації і державі, зберігаючи історичну
пам’ять, культурні цінності свого народу і світу. Музеї стають творчими
лабораторіями

для

культурного

піднесення

особистості,

формування

суспільного діалогу, а також сприяння засвоєнню усталених і затребуваних
цінностей,

зміцненню ідентичності й консолідації спільнот. Вони

перетворились

у

культурні

заклади,

де

розвиваються

креативність,

критичність мислення особистості, здатної до активної соціальної взаємодії.
Еволюція музейної справи засвідчує, що на відміну від історичних періодів,
коли

правителями і владоможцями

збиралися і зберігалися в храмах,

святилищах, палацах рідкісні речі і реліквії, твори мистецтва, утверджуючи
сакральність сфери буття, прамузеї в епоху відродження та просвітництва
значно розширили свої соціокультурні функції. Вони почали реалізовувати
просвітницькі цілі, впливати на формування світогляду, сприяти розвитку
естетичних смаків. Відбувається становлення музею як соціокультурного
інституту. Приватні зібрання творів мистецтва і старожитності ставали
суспільним надбанням. Функції пошуку, збереження, вивчення культурної
спадщини

доповнились

просвітницькі

завдання.

публічною

демонстрацією,

Впроваджуються

ідеї

що

гуманізму

виконувала
як

вищого

культурного і морального розвитку людських здібностей.
Принцип доступності до культури – головне гасло просвітителів у
розвитку музейної сфери, що передбачало перебудову суспільних відносин,
завдяки чому рідкісні предмети, мистецькі артефакти, які належали не
багатьом, ставали відкритими для всіх. Саме таким було призначення
англійського музею в Оксфордському університеті (одного з перших в
Європі), створеного в 1683 року з метою науковоосвітньої і просвітницької
діяльності.
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Музей завжди виконував універсальні позачасові місії і функції,
зокрема: занурення в історичну реальність, збереження людської гідності і
національної пам’яті, культурної ідентичності, довкілля. Водночас музеї
показували суспільству не лише людське буття в минулому й сучасному, але
й формували погляд і світобачення на майбутнє. Ці просвітницькі ідеї набули
подальшого розвитку особливо на початку ХХ століття, коли німецькі
музеологи запропонували новий підхід до музейної справи, розглядаючи
феномен музею як освітнього і виховного закладу. Важливим стало те, що
відвідувача музею розглядали як учасника діалогу, а роль посередника
(музейного педагога), що допомагає публіці у спілкуванні з художніми
творами, культурно-історичними, природними

предметами, отримала

наукове обґрунтування.
Поява музейної педагогіки як науки, що вивчає різні аспекти
використання музейної культури для просвітницької, виховної та освітньої
діяльності, відображає новий етап в трансформаційних процесах музейної
політики, педагогічно-просвітницькій діяльності, системі взаємодії музеїв і
закладів освіти. Як теоретична основа взаємодії музеїв, закладів освіти та
інших соціальних інститутів, ця галузь наукового знання сприяє створенню
ефективного освітнього середовища, вихованню свідомого ставлення до
надбань світової та вітчизняної культури, розвитку мислення, творчої
активності особистості, стимулює емоційно-ціннісне ставлення до знань,
посилює мотивацію до освіти впродовж життя. Ці та інші ідеї, досвід
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв зберігають свою актуальність
на початку ХХІ століття. Утім новітні часи глобальних і національних
завдань та викликів, радикальні зміни в соціальних комунікаціях потребують
якісної трансформації моделі “музей – суспільство”. По-перше, доцільно
враховувати, що музей перестав бути єдиним сховищем накопиченого
досвіду та знань, вступивши в гостру конкуренцію з іншими інституціями в
інформаційному середовищі. По-друге, варто визнати, що музейна культура
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формує світоглядні орієнтири для майбутнього. Саме тому Міжнародна рада
музеїв (ІСОМ) вважає своїм пріоритетом питання про майбутнє світу. Потретє, зростає суспільна роль і значення музею як соціокультурного
інституту в сучасному світі.
Завданням музею – формування музейної культури відвідувача, його
підготовленість до сприйняття інформації, усвідомлення ним цінностей
музейних предметів, уміння орієнтуватися в музейному просторі. Виконуючи
важливі соціальні функції, музей перетворився в просвітницький, духовний,
науковий центр. Потенціал його національної культурної спадщини відіграє
важливу роль у відродженні духовності та історичної пам’яті, розбудові
незалежної Української держави. Суверенна Україна визначила стратегічні
завдання суспільного розвитку. Виховання патріота і громадянина України,
його

духовного,

інтелектуального

потенціалу

стало

найголовнішим

пріоритетом держави, суспільства. Разом з освітою і наукою цю місію також
виконують і музейні установи. Серед багатьох визначальних актів, що
суттєво вплинули на зміст музейної політики, характер педагогічнопросвітницької діяльності музеїв, варто передусім виокремити такі: Акт
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року; Всенародний
референдум 1 грудня 1991 року; Конституція України; закони України “Про
музеї та музейну справу” (1995), “Про культуру” (2010), “Про охорону
культурної спадщини” (2000), “Про освіту” (2017); Державна національна
програма “Освіта” (Україна ХХІ століття); Національна доктрина розвитку
освіти України у ХХІ столітті та інші. Вони охоплювали комплекс питань,
спрямованих на включення музейної культурної спадщини в систему
державотворення, освітньо-виховної і просвітницької діяльності.
Нові суспільні реалії, що склалися в Україні і світі на початку ХХІ
століття, зумовлюють необхідність нових підходів до удосконалення
змістової спрямованості педагогічно-просвітницької діяльності музеїв як
важливого напряму формування національної і громадянської свідомості,
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морально-етичних, естетичних та етичних поведінкових норм особистості.
Незалежно від виду, типу і профілю, форми власності та підпорядкування,
музей має ставати центром культурного життя конкретного населеного
пункту, об’єднаної територіальної громади, регіону, країни й забезпечувати
соціальну комунікацію та поінформованість населення про наявність і якісні
характеристики спадщини матеріальної та духовної культури, що містяться у
його фондах і експозиціях. Оскільки головною місією музею як соціальної та
культурної інституції є розвиток людини, суспільства, держави відповідно до
визнаних цінностей, то проблеми доступності громадян до культурних
цінностей, зміст музейних фондів і експозицій, якість комунікацій і взаємодії
з соціальними інститутами та відвідувачами, ресурсний потенціал музеїв
стають важливими напрямами музейної політики.
На законодавчому рівні є необхідність:
 затвердження Загальнодержавної національної програми розвитку
музейної справи на 2021-2030 рр., а також прийняття законів про культурну
спадщину, з урахуванням відповідних положень оновлених законів України:
“Про музеї та музейну справу”; “Про охорону культурної спадщини”,
акцентувавши особливу увагу на проблему посилення захисту об’єктів
археологічної

спадщини;

“Про

вивезення,

ввезення

та

повернення

культурних цінностей”; “Про архівну справу та архівні установи”, “Про
бібліотеки та бібліотечну справу”;
 внесення змін до законів України “Про освіту”, “Про повну загальну
середню освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про
фахову передвищу освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту” для
забезпечення розвитку музеїв у закладах освіти, особливо у загальноосвітніх
школах, вищих закладах професійної (професійно-технічної), позашкільної
освіти, технікумах і коледжах. Нагальною є проблема удосконалення
нормативно-правового забезпечення діяльності громадських музеїв при
навчальних закладах, діяльність яких уперше було унормовано у 1974 році
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“Положенням про шкільний музей”, затвердженого постановою Секретаріату
ЦК ВЛКСМ, колегії Міністерства освіти СРСР і колегії Міністерства
культури СРСР від 19 серпня 1974 року. За часів незалежності було
підготовлено

блок

нормативно-правових

документів,

серед

яких

і

“Положення про музей при закладі освіти” (1997), “Положення про відомчу
реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи
Міністерства освіти і науки України” (1996), “Положення про звання
“Зразковий музей” (1997). Поряд із цим зазначимо, що й досі невирішеними є
нормативно-правові питання щодо критеріїв класифікації музеїв, визначення
їх виду і профілю, проходження атестації, відповідальності за збереження
музейних цінностей, а також оплати праці, методики встановлення статусу,
визначення особливостей освітньо-виховної функції громадського музею;
 усунення суперечностей у законодавчих актах і нормативно-правових
документах щодо науково-дослідницької функції музею, яка здебільшого не
фінансується для проведення наукових досліджень, що не відповідає
сучасним потребам і суперечить Закону України “Про наукову та науковотехнічну діяльність”. Декларативна “науковість”, що спирається лише на
відомчі інструкції та форми звітності, неспроможна забезпечувати важливий
напрям – створення нових знань. На нашу думку оновлення потребує Закон
“Про музеї та музейну справу” не лише в частині матеріально-технічних,
бюджетних, інфраструктурних проблем, соціального захисту музейних
працівників, але і в його змістовій освітньо-виховній функції, використанні
музейного фонду і музейного предмету, розблокуванні ініціативи музейних
фахівців, перехід від моделі тотального утримання музеїв державою до
стимулювання ресурсної диверсифікації, посиленні захисту і збереження
музейних цінностей і пам’яток.
Обґрунтовуючи правові, соціально-економічні, організаційно-кадрові
аспекти національної музейної справи, залишаються відкритими питання
щодо змісту, ціннісних пріоритетів культурно-освітньої і просвітницької
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діяльності. Формально визначені законодавцем норми статей 4, 31
(Конституція України, 2006) хоча і значно полегшують

функціонування

музеїв за багатьма напрямами, проте не окреслюють чіткої ціннісносмислової парадигми виховання, сенсів та ідеалів просвітництва української
нації музейної політики в основних сферах культурно-просвітницької та
наукової діяльності, відповідно до потреб громадянина, суспільства, держави
та національних інтересів.
У Законі України “Про культуру” (стаття 2) достатньо чітко визначено
усі сфери культурної діяльності, зокрема: музейної справи, колекціонування;
охорони національного культурного надбання, культурної спадщини:
нематеріальної

культурної

спадщини,

народної

культури;

художньо-

естетичної, спеціальної культурно-мистецької освіти, позашкільної освіти
сфери культури, педагогічної діяльності у закладах освіти сфери культури;
наукових досліджень у сфері культури збереження і примноження
національного культурного надбання тощо (Про культуру, 2010, № 24). Ці
напрями діяльності взаємопов’язані з музейною справою і музейною
політикою, місія яких визначена статтею 3 (“Основні засади державної
політики у сфері культури”) цього Закону. У ній зазначено: “Визнання
культури одним з основних факторів самобутності Українського народу;
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню
цілісності культури; захист і збереження культурної спадщини як основи
національної культури.. (Про культуру, 2010, № 24). Отже, окреслені
напрями,

національна

культура

в

цілому

мають

бути

складником

національної безпеки України, оскільки відповідно до Закону України “Про
основи національної безпеки України” вона є “захищеністю життєво
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої
забезпечується

сталий

розвиток

суспільства,

своєчасне

виявлення,

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним
інтересам у сферах… культурного розвитку” (Про основи національної
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безпеки України, 2003, № 39). І хоча нині культурний чинник формально ще
не віднесено до системи національної безпеки, все ж нормативне положення
щодо загроз національним інтересам (“культурний розвиток)” є підставою
для формування на перспективу такої державної політики, яка б розглядала
національну культуру як вищу суспільну цінність.
Йдеться також про необхідність внесення змін до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” (1997 р.), оскільки впровадження нової
адміністративно-територіальної реформи держави щодо децентралізації має
стимулювати збереження і розвиток музейної мережі, залучення додаткових
ресурсів для її функціонування, розширення соціального партнерства для
модернізації музеїв, активізації педагогічно-просвітницької діяльності:
 прийняття законодавчих актів

щодо захисту і популяризації

національної культурної спадщини, ратифікації міжнародних конвенцій
(протоколів), до яких приєдналася Україна у сфері, повернення культурних
цінностей, які належать українському народу. Доречно згадати, що
повчальним прикладом для сучасної України є культурно-освітня політика в
період існування Української Народної Республіки (Див.: Лист Голови
Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до Міністра освіти
УНР про негайне переведення всіх запасів друкованих українських книжок з
Відню та Берліну на територію Польщі для подальшого перенаправлення їх
до України. 17 березня 1921 р. ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 2. Спр. 123.
Арк. 8; Про створення Військово-історичної комісії по збору й розробленню
документів Великої війни по Південно-Західному та Румунському фронтам. З
наказу Військової офіції Української Держави. 2 вересня 1918 р. ЦДАВО
України. Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 1; Копія наказу Головного Отамана
військ УНР С. Петлюри та Військового міністра В. Петріва про переважне
право зберігання документів у державних архівах. 6 жовтня 1919 р. ЦДАВО
України. Ф. 3689. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 103 та інші);

388

 прийняття
документів

щодо

Кабінетом

Міністрів

затвердження

України

соціальних

нормативно-правових

нормативів

забезпечення

громадянам доступу до музеїв і культурних цінностей;

забезпечення

паспортизації культурно-історичних і природних пам’яток, оформлення
правовстановлюючих документів на музейні будівлі та земельні ділянки.
Особливо

важливого

значення

набуває:

забезпечення

впровадження

електронного обліку музейних предметів на основі міжнародних стандартів
для наповнення Державного реєстру національного культурного надбання,
забезпечуючи швидкий і ефективний доступ громадян до культурних
цінностей музеїв; розвиток реставраційних установ, зокрема, Національного
науково-дослідного реставраційного центру та мережі його регіональних
філій, запровадження/відновлення та забезпечення системи

підготовки

фахівців за реставраційними спеціальностями у навчальних закладах;
підвищення соціального статусу і рівня оплати праці музейних працівників;
 прийняття урядових рішень щодо запровадження механізмів і
сучасних технологій, ресурсів, які сприятимуть вирішенню проблеми
доступності народу до цінних експонатів історії, культури та мистецтва;
 включення до реєстру музеїв усіх закладів (незалежно від форми
власності, правового статусу), які мають музейні зібрання і колекції,
кваліфікованих працівників, джерела фінансування. Практика свідчить про
необхідність

(для

стимулювання

діяльності)

розширення

фінансової

самостійності музеїв, розпорядження надходженнями від додаткових джерел
фінансування. Особливу увагу слід акцентувати на нормативно-правових
змінах, що уможливлюють оновлення колекцій музеїв, а також покращення
стану якісного наповнення Музейного фонду України.
На педагогічно-просвітницькому рівні вважати за доцільне:
- з метою вирішення проблеми максимального відкриття та суспільного
доступу до музейних експонатів на всіх рівнях впровадити реєстр музейних
предметів, створити електронні каталоги музейних колекцій, архівів, що
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дасть можливість більш ефективно користуватися музейними ресурсами, які
зберігаються у сховищах і є закритими для відвідувачів. Повсюдне
застосування новітніх електронних технологій уможливить інтегрування
діяльності національних закладів і світових музейних установ, входження
національних музеїв до світового культурного простору, обмін інформацією
про унікальні експонати та культурні пам’ятки. Для цього передусім
потрібно передбачити нормативно-правові зміни, а також європейський
досвід, положення Статуту та Кодексу музейної етики ІКОМ. Здійснення цих
та інших заходів сприятиме покращенню умов музейної діяльності та
збиранню об’єктивної інформації про Музейний фонд України, зокрема його
державної

частки,

формуватиме

відкритість

для

світу

культурної

національної спадщини, стимулюватиме туристичну привабливість України.
- орієнтуватися на оновлену нормативно-правову базу щодо діяльності
музеїв, освітніх закладів та їх взаємодії, зокрема на: Положення про музеї
при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства
освіти і науки України (Наказ МОН України від 22.10.2014, № 195);
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки; Указ Президента від 13 жовтня 2015, № 580/215); Концепцію
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року; Розпорядження
Кабінету Міністрів України від14 грудня 2016, № 988-Р;
- враховувати, що взаємодія музею і закладів освіти є важливим напрямом
освітнього

процесу,

що

активізує

інтелектуальний,

моральний,

громадянський розвиток особистості, створює творчу атмосферу для
впровадження особистісно зорієнтованої парадигми у формальній та
неформальній освіті;
- впроваджувати прогресивні ідеї досвіду європейських країн (Нідерландів,
Данії, Англії, Німеччини, Польщі), в яких успішно діє усталена практика
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розроблення комплексних програм взаємодії музею, школи та інших закладів
освіти, проведення учасницьких практик у музеях. У статті “Cтановлення та
розвиток музейної педагогіки” О. Валенкевич зазначає, що в музеях
найбільш потенційні групи відвідувачів - це учнівська молодь і студенти
(понад 70%), які приходять до музею разом зі своїми педагогами
(Валенкевич, 2015, с. 50-5.). У музеях не лише організовуються виставки, тут
проводяться уроки історії, образотворчого мистецтва, малювання, пластики
тощо. З раннього дитинства формується думка, що відвідувати музей – це
цілком природньо. Подібні проєкти європейських музеїв створюють умови
для проникнення дітей у сутність створеної реальності, відчувати свою
причетність до національної та світової історії і культури. Завдяки
інтерактивним процесам робота з учнівською аудиторією перестала
розглядатися як другорядна. Спільна педагогічно-просвітницька діяльність
працівників музею і закладу освіти, підготовка інноваційних програм,
методичних листів-рекомендацій, в яких схарактеризовано мету і завдання
екскурсії, а також викладено списки рекомендованої літератури. Усе це
сприяє зростанню соціальної ролі музейної педагогіки в суспільстві,
позитивно впливає на якість освітнього процесу. Сучасний розвиток
музейної справи в

Європі, Азії, Австралії, США характеризується

інноваційними підходами. Оригінальністю підходів
музейному будівництві

відзначаються

в

Японії, коли багатоманітна музейна культура

демонструється в парках культури, публічних інститутах,

на

площах і

заповідних територіях. Це є ефективним суспільним комунікаційним
інструментом, що діє протягом усього життя.
Конструктивними є також ідеї досвіду педагогічно-просвітницької
діяльності музеїв і шкіл української діаспори впродовж багатьох років (Див.:
арх. док.: Запрошення Управи і Надзірної Ради Українського національного
архіву-музею та Української народної бібліотеки відвідати нове приміщення
архіву та оглянути культурне надбання української спільноти Детройт,
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(ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 33); Комунікат загальних зборів Товариства “Музей
визвольної боротьби України” в Празі. “Табор”, Варшава, № 34, 1938 р., (ф.
15, оп. 1, спр. 82, арк. 148 зв.–149); Стаття “Український музей-архів у
Клівленді та його звіт за 1977 рік”. “Народна воля”,Скрентон,ч. 36, 28
вересня 1978 р., (бібл. ф. № 3, інв. № 6330-О); Стаття “Вісті з Військовоісторичного музею й архіву УВАН”. “Народна воля”, Скрентон, ч. 4, 27 січня
1983 р., (бібл. ф. № 3, інв. № 6335-О та інші);
- враховувати в роботі дошкільних закладів, початкової ланки освіти та
музейних інституцій, що “у діяльності музеїв усього світу в останній час
досить помітна тенденція – активна робота з дітьми дошкільного і
молодшого шкільного віку” (Музей у дошкільному навчальному закладі,
2011, с. 17);
- поширювати інноваційний підхід у розвитку теоретичних і практичних
засад музейної педагогіки, реалізації її ідей та принципів у соціокультурному
просторі України, зокрема: творчій співпраці науковців НAПН України,
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, кафедри
ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ століття” з

науковими

співробітниками, педагогами, творчою інтелігенцією Національного музею
історії України, Національного музею імені Т. Г. Шевченка, Педагогічного
музею

України,

Національного

педагогічного

університету

імені

М. Драгоманова, Київського університету імені Б. Грінченка, Київського
професійного педагогічного коледжу імені A. Макаренка, Інституту мови і
літератури НAН України, Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені
Тараса Шевченка, Конгресу української інтелігенції, Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника та інших. Важливе значення
для поглиблення аналізу впровадження теорій і положень музейної
педагогіки в освітню і музейну практики стали щорічні науково-педагогічні
читання: професора Оксани Рудницької, а також Сумцівські, Луньовські,
Зарембівські читання.
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-

вибудовувати

і

впроваджувати

вітчизняну

модель

висвітлення

і

пропагування музейної культури, педагогічно-просвітницької діяльності на
основі національних традицій, правдивої історії, загальнолюдських цінностей
та україноцентричних ідей. Вирішення цієї світоглядної проблеми зумовлює
необхідність застосування інноваційних підходів, відбору і структурування
змісту музейного просвітництва, а також визгачення перспективних напрямів
наукових досліджень відповідно до викликів і завдань глобального світу,
його сталого розвитку, суспільних і державних

потреб, національних

інтересів, прав людини.
- розширювати мережу самостійних дитячих музеїв, зокрема і на базі
традиційних музеїв як головного осередку розвитку дитячої культури,
синтезу і взаємодії музею, школи, дитячого майданчика, клубу, творчої
майстерні, бібліотеки тощо;
- удосконалювати музейну політику на основі врахування і введення
нормативних положень, які б охоплювали різні напрями і види музейної
педагогічно-просвітницької діяльності й поглиблювали б поняттєвий апарат
наукових пошуків. Важливе значення має введення в науковий обіг нової
термінології, зокрема понять: “музейна практика”, “музейна педагогіка”
“педагогічно-просвітницька діяльність”, “музей – архів” тощо. Музейна
педагогіка як галузь наукового знання і як навчальна дисципліна у закладах
вищої освіти набувають особливого значення у реалзіації музейної політики
нашої держави й стають синергетичним чинником дляв об’єднанні зусиль
музеїв і закладів освіти.
Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв стає важливим напрямом
у державонацієтворчих процесах, національно-патріотичному вихованні
дітей та молоді, утверджують “виховання громадянина-патріота, любов до
України, духовність, моральність, шанобливе ставлення до національних
надбань

українського

народу

(Стратегія

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, 2015, № 580/215).
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У перспективі пропонуємо:
- розробити державну концепцію мистецької освіти України з урахуванням
естетичних й етичних ідей, націєдержавотворчого потенціалу, цінностей і
таланту великих українців в Україні і поза її межами, спрямовану на
виховання молоді з раннього віку у пошані до культурних надбань, зокрема в
музейному середовищі, закладаючи ставлення до музею як “третього дому”.
Музей стає осередком, в якому виховується, твориться людина і громадянин.
-

музейно-просвітницьку

місію

доцільно

формувати

з

урахуванням

суспільних інтересів, протидіючи (науково, інформаційно, просвітницькопедагогічно) псевдонауковим

імперським

доктринам передусім РФ,

спрямованим проти єдності українського народу, його суверенітету,
державності. Адже невчасна, неадекватна реакція на конкретні загрози та
виклики, зокрема і музейних інституцій, відсутність координаційних зусиль
державних, громадських

установ і організацій

щодо ефективного

протистояння, вироблення механізмів випереджувального характеру свідчить
про недосконалість національної політики в сфері гуманітарної безпеки.
Нинішній стан музеєзнавства, просвітницької діяльності музеїв ще не
повною мірою відповідає суспільним інтересам. Сутність цієї проблеми
полягає в осягненні нацією власної історико-культурної спадщини для
пізнання “себе”, свого народу, Батьківщини, національної культури,
минулого і майбутнього. Безперечно, що навчальні програми, новітні
навчальні посібники та науково-методичні рекомендації за своїм змістом,
міждисциплінарністю помітно відрізняються від попередніх теоретичних і
практичних напрацювань. Завдання сучасних українських дослідників,
вчених, педагогів, музеєзнавців – синтезувати кращий світовий досвід з
музеології, культурології, освіти, музейної педагогіки з напрацюваннями
провідних українських музеєзнавчих шкіл. Нагальною потребою для України
стає широке використання мережі Інтернет, ІТ-технологій, віртуальних
ресурсів для ознайомлення з вітчизняною і світовою музейною культурою.
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Набуває особливого значення створення електронного інформаційного
ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей з базами даних про
об’єкти культурної спадщини, культурні цінності, у тому числі предмети
Музейного фонду України; облік музейних предметів в електронній формі,
затвердження

стандартів

метаданих

для

розроблення

програмного

забезпечення обліку музейних предметів в електронній формі; використання
електронних музейних і архівних ресурсів має стати пріоритетом у діяльності
органів влади, місцевого самоврядування, закладів культури і освіти.
Педагогічно-просвітницька діяльність як культурний феномен часу має
стати для України, відповідно до теорії “м’якої сили”, вагомим фактором
впливу на міжнародну політику, просування держави на міжнародній арені,
зростання авторитету

українства в світовому співтоваристві, слугувати

захистом від зовнішніх експансій інформаційного, політичного, мілітарного
характеру.
Визначальним принципом у педагогічно-просвітницькій діяльності має
стати історизм, який надасть музейній справі науковості, правдивості,
націокультурності та справедливості. Українським науковцям, митцям,
педагогам, музейникам варто усунути прогалини, що виникли в науці,
культурі, світогляді за періоди колоніального поневолення, але й передусім
зважати на розвиток культуротворчих тенденцій у сучасному глобальному
світі як складової в конструктивній політиці держав і народів. Сучасне
українське музеєзнавство варто розглядати з огляду на енциклопедичну
науку, яка, незважаючи на різноманітні офіційні заборонні циркуляри і
норми, розвивалася та містила в собі чимало визначних явищ національної
інтелектуальної традиції. Очевидно, що зреалізувати цей масштабний проєкт
зобов’язана

держава-Україна,

державна

нація.

Написання

правдивої

академічної національної музейної енциклопедії є стратегічним завданням
для українського суспільства, його культури, науки, освіти. Для сучасної
гуманітарної політики ця проблема є ключовою, якщо розглядати її як
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“м’яку” силу в міжнародному аспекті та важливий чинник формування
історичної свідомості суспільства.
На особистісному рівні:
- підвищити роль соціокультурних інститутів, особливо музеїв, педагогічнопросвітницької діяльності у вирішенні суспільно важливих завдань щодо
громадянського виховання особистості, її культурних компетентностей,
забезпечивши широкий

доступ суспільству до музейних колекцій,

формуючи обізнаність та самовираження різних категорій населення у сфері
культури;
- надійним підґрунтям для гуманітарно-світоглядного, інтелектуального
оновлення музейної освіти, розвитку особистості є впровадження активних
форм комунікації у взаємодії закладів освіти і музеїв для ефективного
використання культурної спадщини у педагогічно-просвітницькій діяльності.
- сучасна музейна комунікація базується на міждисциплінарному підході й
потребує

творчого

використання,

педагогічних,

соціологічних

та

психологічних методів просвітництва, урізноманітнення форм культурноосвітньої взаємодії, осучаснення технологій співпраці і педагогічнопросвітницької діяльності, наповнюючи якісно новим змістом музейні
артефакти в процесі “передачі” їх суспільству;
-

високий

рівень

педагогічно-просвітницької

діяльності,

комунікації

уможливлюється завдяки педагогічно-психологічному, культурологічному,
громадянському розвиткому музейного педагога, з допомогою якого
здійснюються соціальні комунікації,

відбувається передача культурних

цінностей публіці, здійснюється взаємозв’язок із світом, діалог, презентація
власного “Я” у культурному просторі. Тому музейним працівникам,
педагогам необхідно володіти не лише традиційними компетентностями
(педагогічними, психологічними, національно-культурними, спеціальними
відповідно профілю музею),
іноземних

мов,

культур,

але й
світової

набувати й удосконалювати знання
історії.

Професійна

педагогічна

396

майстерність музейного працівника, педагога стає важливим і визначальним
чинником нової музеології, що має адекватно реагувати на культурноосвітній, соціальний, політичний розвиток суспільства;
- новий політичний простір, що сформувався як результат відновлення
української державності, потребує трансформацій ціннісних орієнтирів в
умовах

незалежності

світоглядних

шляхом

системах

в

усунення

уже

суттєвих

“єдиному”

суперечностей

українському

у

суспільстві.

Просвітницька місія музею полягає у формуванні ідеалу-мети, інтегрованої
ідеї для нації, громадянського суспільства. Педагогічно-просвітницька
діяльність музеїв має спрямовуватися на усвідомлення українською
спільнотою того, що такою цінністю є “українська державність”. Поза нею
унеможливлюється будь-який культурний поступ і суспільний прогрес,
оскільки права людини як найвищої соціальної цінності були захищені, якщо
народ не втратив головної цінності – своєї державності. Збереження і
зміцнення державності мусить бути головним

аксіологічним принципом

педагогічно-просвітницької, науково-освітньої діяльності музеїв у ХХІ
столітті;
- зростає значення використання тих музейних матеріалів, що охоплюють
широку

палітру

культурно-історичних,

морально-етичних,

духовних,

соціально-політичних, естетичних цінностей, ідей, поглядів у життєтворчості
видатних українців, представлених багатьма генераціями національних діячів
науки, культури, мистецтва, музейної справи. На цій основі в музейноосвітньому просторі має здійснюватися формування відповідного емоційноціннісного ставлення до людини, народу, країни, культури, духовних сенсів.
На прикладах життя славетних українців музейним просвітництвом має
стверджуватися правдива історія і майбуття нації та держави, виховуватися
почуття

особистої,

національної

гідності

й

гордості,

патріотизм,

гуманістичний, україноцентричний світогляд. “Золотий фонд” українського
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народу має не лише зберігатися, але й всіляко пошановуватися, ставати
стрижневим напрямом педагогічно-просвітницької діяльності музеїв;
- педагогічно-просвітницька діяльність музеїв удосконалюватиметься на
основі соціального партнерства, участі громадськості в процесах взаємодії
закладів освіти та музеїв, розширення постійної співпраці музейних та
освітніх інституцій з неформальними організаціями, громадськими фондами,
міжнародними музейними інституціями. Це сприятиме посиленню уваги до
використання

потенціалу

культурних

цінностей

музеїв

у

розвитку

особистості, збагаченні змісту формального і неформального освітніх
просторів, впровадженні інноваційних формі і методів пізнавальної
діяльності, розвиваючи мотиваційні інтереси відвідувачів музеїв;
- стратегічним завданням музейної політики в незалежній Україні є
створення максимально доступних та сприятливих соціально-культурних та
економічних умов для різних категорій відвідувачів музеїв, ефективне
використання реальних та віртуальних ресурсів.
Отже, актуальними завданнями сучасного музею як просвітницького
інституту у взаємодії із закладами освіти є утвердження в інтересах
суспільства пріоритети гуманістичного світогляду, духовних і культурних
цінностей у вихованні людини
комунікації,
зорієнтованої

міжособистісного,

на основі суб’єкт-суб’єктної моделі
міжкультурного

діалогу,

особистісно

парадигми педагогічно-просвітницького процесу. Музеї,

музейна культура

як осередки духовного, інтелектуального, культурного

збагачення людини, її саморозвитку і самовдосконалення дедалі

більше

проникатимуть у різні суспільні середовища, зокрема молодіжне, а тому
доцільно активно й безперервно підтримувати зацікавленість і мотивацію
відвідувачів, по-новому осмислювати значення національної

культурної

спадщини для українського народу. Україна, обравши європейський шлях
розвитку, покликана забезпечити реальний процес інтеграції у світовий
культурно-освітній простір Європи, продуктивно і взаємовигідно творити
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діалог між народами і державами на основі рівноправної і рівновеликої
моделі “культура-культура”. Музейна культура, педагогічно-просвітницька
діяльність музеїв відіграватимуть в цих процесах особливо важливу роль,
оскільки за визначенням Д. Шафера культура є філософією зрощування
розуму.
Висновки до п’ятого розділу
Відповідно до Конституції України, законів “Про музеї і музейну
справу”, “Про культуру”, “Про освіту” (2020), державна музейна політика
спрямовується на збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що
становлять національну цінність; розвиток мережі музеїв, формування
сучасної інфраструктури музейної справи; активне використання музейних
цінностей в освітньому процесі; системну взаємодію музейних та освітніх
установ для формування культурної особистості, націєдержавотворення. Зпоміж пріоритетів державної політики у сфері культури виокремлено такі:
створення необхідних умов для розвитку культури української нації;
збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичне,
етичне, національно-патріотичне виховання громадян; формування такого
рівня суспільного ставлення до музейної культури, що уможливлює
сприйняття музею як центру знань і цінностей, важливих для розуміння та
оцінювання себе і навколишнього світу.
У розділі викладено положення щодо музею як просвітницьковиховного, комунікаційного, освітнього, науково-дослідницького закладу,
діяльність якого спрямовується на формування креативних, творчих,
громадянських якостей у різних категорій населення у формальній і
неформальній освіті. Зазначено, що основною місією сучасного музею є
служіння людині і суспільству, активізація життєтворчості, успішна
соціалізація й адаптація в
професійна

й

конкретному соціокультурному середовищі,

самореалізація,

формування

емоційно-мотиваційної
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налаштованості особистості на безперервне пізнання, самовдосконалення
впродовж життя. За офіційними даними нині в Україні функціонує 574
національних і комунальних музеїв, де зберігається 11,6 млн. предметів
державної частини Музейного фонду; 150 музеїв і музейних кабінетів у
вищих закладах освіти, установах НАН України, НАПН України та різних
відомствах; майже 3400 музеїв і музейних кімнат у загальноосвітніх
навчальних закладах; приблизно 800 музеїв у підпорядкуванні підприємств і
організацій. Більшість із них співпрацюють із закладами освіти і культури
різних типів.
Щороку музеї (краєзнавчі, історичні, літературні, художні, мистецькі,
природничі,

технічні,

етнографічні,

меморіальні,

комплексні

та

ін.)

відвідують понад 16 млн. людей, з яких 47% і більше становлять учні і
студенти. Доведено, що якісне функціонування широкої мережі музеїв різних
видів потребує реалізації конкретних пріоритетів державної політики в
музейній справі, зокрема: постійного збагачення культурних ресурсів музеїв;
здійснення

належного

обліку

пам’яток

Музейного

фонду

України;

забезпечення збереження, консервації, реставрації, поповнення, повернення
та

охорону

національно-культурних

надбань;

створення

відповідних

соціальних та педагогічних умов для доступу громадян до культурних
цінностей музеїв; подальшого вдосконалення напрямів, змісту і форм
взаємодії “музей-освітній заклад”.
Обґрунтовано

необхідність

розвитку

педагогічно-просвітницької

діяльності на основі постійної співпраці формальних музейних та освітніх
інституцій з неформальними організаціями, громадськими фондами, зокрема:
“Українським центром розвитку музейної справи”, “Агенцією культурних
стратегій”,

“Демократією

через

культуру”,

культурних

досліджень”,

Всеукраїнською

“Українським

громадською

“Український комітет ради музеїв “ІКОМ” тощо.

центром

організацією
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У розділі наголошується, що педагогічно-просвітницька діяльність,
активне функціонування і розвиток музейної мережі, системна взаємодія
різних соціальних інститутів позитивно впливають на гармонізацію співпраці
між культурами і народами.
Доведено важливість упровадження в культурно-освітню політику
європейських та національних цінностей, що передбачає залучення молоді в
музейне середовище з метою “входження” в культуру, утвердження
культуровідповідності як провідного принципу розвитку особистості,
громади і держави. Творче використання компаративних теорій і концепцій
музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки уможливлює
реалізацію освітньо- виховної функції музею, забезпечення комунікації в
музейному просторі, що акумулює цінності держави, її історії, культури,
мови тощо.
З-поміж соціокультурних функцій музеїв визначено такі: посилення
уваги до використання потенціалу культурних цінностей музеїв для розвитку
особистості; розширення можливостей для удосконалення формального і
неформального освітніх просторів, освітнього процесу як за змістом, так і за
інноваційними формами, методами пізнавальної діяльності; наповнення
музейного простору якісним контентом (нові знання, сенси, смисли);
забезпечення ефективної взаємодії музейних і освітніх закладів, позитивної
мотивації

суб’єкт-суб’єктної

діяльності,

емоційної

налаштованості

відвідувачів; передавання суспільству знань, естетичних, етичних взірців та
смаків у співучасті і співпереживанні; сприяння глибшому розумінню
інтересів та цінностей людини і суспільства.
З’ясовано, що важливим стратегічним завданням музейної політики в
незалежній Україні є створення максимально доступних та сприятливих
соціальних умов для різних категорій відвідувачів музеїв, розвитку
мотиваційних інтересів, ефективне використання реальних та віртуальних
ресурсів. Враховано динаміку суспільних процесів у національному і
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глобальному середовищах, виклики, загрози і завдання, які стоять перед
нацією і державою.
Виявлено, що функції, пріоритети сучасного українського музею як
культурно-просвітницького, науково-дослідного закладу, його взаємодія з
освітніми установами охоплюють широкий спектр життєдіяльності, а також
різні за віком, соціальним станом, освітою, інтересами категорії населення.
Культурне музейне середовище сприятливо впливає на економічні, соціальні
процеси, розвиває міжетнічний, міжнародний діалог, туристичну галузь,
стаючи ефективною презентацією національно-культурного, духовного,
суспільно- політичного розвитку.
На початку ХХІ століття теорії та ідеї музейної педагогіки активно
впроваджуються в культурно-освітні процеси і зміст освіти; якісного іншого
рівня

набуває

взаємодія,

що

передбачає

національно-культурну,

українознавчу спрямованість у системі функціонування моделі “музей –
освітній заклад – суспільство”; сприяє соціальному доступу населення до
культури; передбачає залучення музейних педагогів та інших фахівців до
активної педагогічно- просвітницької діяльності.
З

урахуванням

результатів

наукового

пошуку

нами

здійснено

прогностичне обґрунтування розвитку педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв на різних рівнях.
На

концептуальному

упроваджує

рівні.

суб’єкт-суб’єктну

Музей

модель

як

просвітницький

комунікації,

заклад

міжособистісний,

культурно-світоглядний, міжкультурний діалог. Особистісно зорієнтована
парадигма освітнього процесу, діалогова концепція музейної комунікації
сприяє утвердженню пріоритетів сталого розвитку, духовних, культурних
цінностей у вихованні людини і формуванні громадянського суспільства.
Відповідно

актуалізується

потреба

творчої

реалізації

принципів

культуровідповідності, людиноцентризму, націєтворчості, україноцентризму.
Посилення уваги до взаємодії освітніх і музейних закладів та музейної
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комунікації сприятиме підвищенню ефективності педагогічно-просвітницької
діяльності.
Творче використання теорії і концепцій музейної педагогіки як
субдисципліни педагогічної науки уможливлює нове осмислення історикокультурної спадщини та її значення для самовиховання поваги до свого
народу, Батьківщини, національної культури. Сучасні українські дослідники,
педагоги, музеєзнавці синтезували прогресивні ідеї світового досвіду з
музеології, культурології, освіти з надбаннями національної культури,
інноваційними підходами провідних українських музеєзнавчих осередків. Ці
здобутки доцільно творчо використовувати для поглиблення й розвитку
музейної педагогіки, музейного просвітництва в умовах переходу до
цифрового суспільства.
На

концептуальному

рівні

важливе

значення

має

виявлення

прогресивних і конструктивних ідей досвіду музейних установ Європи,
США, Канади, Австралії та розвинених країн Aзії, що інтегрували
національну культурну спадщину у світовий культурний простір у реальному
й віртуальному просторі. Завдяки музейним інституціям та комунікаціям
культурний діалог утверджує міжнародний авторитет націй і держав.
На законодавчому рівні.

У Конституції України, законах “Про

культуру”, “Про музеї і музейну справу”, “Про музейний фонд України”
обґрунтовано положення щодо формування громадянського суспільства,
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського
народу, його історико-культурних надбань, традицій, взаємозв’язку світової
та української культури. Водночас є необхідність внесення змін до
законодавчих актів, нормативно-правових документів щодо інноваційного
розвитку музеїв, розширення їх націєзберігаючої функції, використання
потужного потенціалу музеїв у формальній, неформальній та інформальній
освіті.
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У

сучасних

соціокультурних

умовах

значно

розширюються

і

поглиблюються напрями музейної політики, що спонукає до пошуку нових
змістових орієнтирів, застосування інноваційних форм і методів в
педагогічно-просвітницькій діяльності. У новій редакції Закону України
“Про музеї та музейну справу” доцільно передбачити положення щодо різних
видів музейної діяльності. Потребує також вдосконалення поняттєвотермінологічний апарат педагогічно- просвітницької діяльності музеїв.
Оновлення змісту понять “музейна педагогіка”, “музейна комунікація”,
“музейна практика” сприятиме вдосконаленню взаємодії музейних та
освітніх закладів.
На організаційно-просвітницькому рівні. Актуалізується потреба в
подоланні

усталеної

практики,

що

виявляється:

у

недостатньо

налагодженому партнерстві та взаємодії між освітніми і музейними
закладами,

органами

виконавчої

влади

різних

рівнів

та

місцевого

самоврядування; в обмеженні і локалізації соціокультурного простору при
здійсненні навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах та інших
установах освіти, унеможливлюючи системну взаємодію і співпрацю з
культурними, музейними, просвітницькими осередками. Оскільки згідно з
європейськими і світовими практиками, музеї стали не лише культурними
спорудами,

де

зберігаються,

експонуються

пам’ятки

духовної

та

матеріальної культури, а й трансформуються в культурно-освітні центри, в
яких вони презентуються, вивчають й досліджуються за допомогою новітніх
форм, методів, засобів. Перспективним є створення на базі музеїв
інноваційного культурно-освітнього простору, в якому забезпечуються
необхідні умови для інтерактивного опанування музейною культурою, а
також реальної співпраці закладів освіти і музейних осередків різного рівня
на засадах партнерства.
На особистісному рівні. Музейні матеріали охоплюють широкий
спектр духовних, культурно-історичних, морально-етичних, соціально-
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політичних, естетичних цінностей, ідей, поглядів. Музейна культура дедалі
більше проникатиме в різні суспільні середовища, зокрема молодіжне, а тому
доцільно активно й безперервно підтримувати цю зацікавленість. Музей
сприймається
збагачення

як

осередок

людини,

її

духовного,

саморозвитку

інтелектуального,
і

культурного

самовдосконалення.

Музейна

комунікація стає визначальною складовою у системі взаємодії, формуючи
здатність об’єктів, музеалій бути свідченнями часу, подій, ідей. Розглядаючи
педагогічно-просвітницьку діяльність музеїв у контексті її особливостей на
різних історичних етапах розвитку, сучасних проблем і перспектив, варто
завжди усвідомлювати, що мета, цілі і завдання музею – служіння людині та
суспільству.
Результати

дослідження,

представлені

у

розділі,

висвітлено

у

публікаціях автора: Філіпчук, Н. (2017b), Філіпчук, Н. (2017с), Філіпчук, Н.
(2017d), Філіпчук, Н. (2019a), Філіпчук, Н. (2019b), Філіпчук, Н. (2019e),
Філіпчук, Н. (2020a), Філіпчук, Н. (2020b), Філіпчук, Н. (2020g).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження дає підстави для таких висновків.
1. Бібліографічний

аналіз

проблеми

становлення

і

розвитку

педагогічно- просвітницької діяльності музеїв України в кінці ХІХ – на
початку ХХІ століття уможливив виявлення джерелознавчих ресурсів,
зокрема праць, в яких: обґрунтовано аксіологічну, культурологічну,
світоглядну

основу

(В. Aнтонович,

педагогічно-

Д. Антонович,

просвітницької
Д. Дорошенко,

діяльності

музеїв

М. Грушевський,

М. Драгоманов, М. Костомаров, П. Куліш, І. Огієнко, Г. Сковорода, І.
Франко, Д. Чижевський, Т. Шевченко, Д. Яворницький та ін.); публікації,
присвячені розвитку української музейної

справи (М. Біляшівський,

Ф. Ернст, В. Ляскоронський, І. Свєнціцький, М. Семчишин, В. Січинський,
А. Шептицький, Д. Щербаківський та ін.); викладено результати досліджень
вітчизняних і зарубіжних вчених з історії педагогічного просвітництва
(С. Гончаренко,

Г. Гумбольдт,

A. Дістервег,

Д. Дьюї,

І. Зязюн,

Я. Коменський, Й. Песталоцці, М. Реріх, С. Русова, В. Сухомлинський,
К. Ушинський, А. Швейцер та ін.); проаналізовано питання теорії і практики
становлення і розвитку музеєзнавства в українській діаспорі (В. Голубничий,
І. Нагаєвський, С. Наріжний, С. Сірополко та ін.). Історичні аспекти
культурної політики викладено у Записках Наукового товариства імені
Шевченка,

а

також

у

працях

Є. Маланюка,

І. Мірчука,

І. Дзюби,

М. Жулинського, М. Поповича. Розкрито теорію і практику взаємодії
музейних та освітніх інституцій у зарубіжних країнах (Ф. Вайдахер,
Е. Гохстрат, A. Гейн, Н. Котлер, Л. Норріс, Р. Тісдейл, Ж.-М.Тобелем,
Д. Шафер та

ін.), проаналізовано вітчизняний досвід (Р. Aрцишевський,

Т. Бєлофастова, П. Вербицька, Л. Гайда, А. Горовий, О. Джус, О. Завадська,
О. Караманов, О. Квас, Т. Лучук, Р. Маньковська, Г. Матвіїшин, О. Міхно,
С. Муравська,

Р. Пасічник,

М. Рутинський,

І. Удовиченко, О. Успенська, Р. Шмагалота ін.).

О. Стецюк,

О. Топилко,
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На основі бібліографічного аналізу доведено, що на різних історичних
етапах формувались теоретичні та практичні засади вітчизняного і
зарубіжного музеєзнавства, музейної педагогіки та музейної освіти, а також
набували розвитку різні підходи до психолого-педагогічних, історичних,
світоглядно-ментальних проблем українського музейного просвітництва,
національної музейної політики, музейної педагогіки. Усе це має важливе
значення

для

становлення

особистості,

національно-державницьких

устремлінь, формування діалогу культур і гуманізації міжлюдських взаємин
на початку ХХІ століття.
2. Вивчення ґенези розвитку педагогічно-просвітницької діяльності
музеїв української діаспори дало змогу з’ясувати, що вагому роль у
становленні музейної педагогіки, музейної освіти відігравала просвітницька
діяльність закладів освіти і наукових інституцій зарубіжжя на початку ХХ ст.
(Український вільний університет, Відень-Прага; Український високий
педагогічний інститут імені М. Драгоманова в Празі; Український науковий
інститут в Берліні та ін.). Цінним є творчий доробок Українського історичнофілологічного товариства в Празі (Д. Aнтонович, Д. Дорошенко, О. Колесса,
В. Щербаківський), Українського товариства прихильників книги в Празі
(С. Сірополко, Є. Вировий), Українського Військово-історичного товариства
у Варшаві (І. Огієнко) та інших. Широка мережа культурних, освітніх,
музейних інституцій, створених українськими просвітниками за кордоном
сприяла зміцненню ідентичності українства, налагодженню наукових,
культурних зв’язків еміграції з Україною. Доведено, що українознавча
спрямованість діяльності музеїв у зарубіжних країнах сприяла об’єднанню
зусиль українців усього світу: Музей українсько-руської культури у
Свиднику (Словаччина);музей “Село спадщини української культури” біля
Едмонтона (Канада); музейне містечко Шандро близько Вегервіля (Канада);
музеї

Т. Шевченка

(Канада,

Казахстан,

Росія),

І. Франка

(Канада),

Л. Українки (Грузія), М. Гоголя (Росія, Італія), С. Петлюри (Франція) та ін.,
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які сприяли розвитку національного музеєзнавства й утвердженню принципів
культуровідповідності і полікультурності. З’ясовано, що в європейських
країнах у другій половини ХІХ ст. почали створюватися педагогічні музеї
(Музей шкільних років Стефана Жеромського в м. Кєльце, Януша Корчака у
Варшаві, Яна Амоса Коменського в м. Лєшно (Польща) та інших).
Вивчення діяльності цих та інших музеїв уможливило виявлення таких
тенденцій: музейний ренесанс; активне розширення мережі музейних
закладів різних типів; зростання полікультурного партнерства в педагогічнопросвітницькій діяльності музеїв і закладів освіти; музейна робота на основі
принципів

науковості,

історизму

та

міждисциплінарності;

посилення

педагогічно- просвітницької місії музейних установ в умовах глобалізаційних
та євроінтеграційних процесів; вплив музеїв на діяльність української
діаспори, виховання української національної свідомості; утвердження ідеї
музею як “третього дому” тощо.
3. Вивчення становлення і розвитку музейної справи в Україні на
різних історичних етапах дало змогу виявити основні чинники поступу
музейної

справи,

зокрема:

культурно-історичні,

суспільно-політичні,

просвітницькі, персонологічні. Витоки становлення національного музейного
просвітництва на українських землях зумовлені протомузейною еволюцією
часів Київської Руси, розвитком музейної справи в історичні періоди
козацько-гетьманської

держави,

Української

Народної

Республіки.

У

політичному і національно-культурному вимірах складним був період другої
половини ХVІІ – початку ХХ століття в умовах колонізації українських
земель Російською та Австро-Угорською імперіями.
У часи українських визвольних змагань та проголошення УНР (19171921 рр.), а також політики “українізації” в 20-их роках ХХ століття було
посилено увагу до просвітницької діяльності, заснування нових музеїв,
археологічних, культурно-історичних наукових розвідок, видання музейних
альбомів, путівників, буклетів, каталогів, збірників праць тощо.
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У середині ХХ століття розвиток музейної справи пов’язаний
передусім з діяльністю Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури,

Республіканського

методичного

кабінету

музеєзнавства,

відкриттям державних музеїв, їх уніфікацією за певним алгоритмом(музейна
кімната – музей на громадських засадах – народний музей – філіал
державного музею– державний музей). Важливе наукове значення має досвід
створення перших програм з музейної педагогіки, музеєзнавства в
університетах, розроблення методик екскурсійної справи в музеях, укладання
перших лекційних курсів з музейної справи, на засадах комуністичнорадянської ідеології. Виявлено, що з 1990-х років у музейному просторі
України

відбувається культурне відродження на засадах національних

пріоритетів та цінностей, посилюється увага до просвітницької місії музеїв,
використання цінних музеєзнавчих ресурсів в освітній практиці, презентація
результатів досліджень українських вчених, музеєзнавців на міжнародному
рівні.
Закони України “Про музеї та музейну справу” (1995), “Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей” (1999), “Про охорону
культурної спадщини” (2000), “Про охорону археологічної спадщини” (2004),
“Про культуру” (2010) та Положенні “Про Музейний фонд України” (2000)
уможливлюють послідовну реалізацію національної музейної політики,
зокрема: забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для
ефективної

діяльності

музеїв,

сприяння

формуванню

сучасної

інфраструктури музейної справи, забезпечення підготовки та підвищення
фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист,
пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розроблення і реалізації
державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи,
підтримку фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов’язаних з
музейною справою, сприяння міжнародному співробітництву в галузі
музейної справи.
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Незважаючи на певні суперечності і недоліки в реалізації національної
музейної політики, наша держава має високий науковий і кадровий потенціал
для розвитку музейної справи, вдосконалення педагогічно-просвітницької
діяльності музеїв в умовах євроінтеграційних і глобалізаційних процесів,
динамічних

соціально-економічних

змін

та

переходу

до

цифрового

суспільства.
4. Основні напрями і зміст педагогічної взаємодії музейних і освітніх
закладів пронизані національно-культурною спрямованістю, використанням
у

музейній

педагогічно-просвітницькій

діяльності

міждисциплінарних

ресурсів (історії, культури, мистецтва, природознавства, технічних і
екологічних наук, етнографії, інформатики тощо). Обґрунтовано положення
щодо необхідності цілеспрямованого формування мотивації різних категорій
відвідувачів

до

вивчення

музеальних

об’єктів,

збереження

природи

експозита, підтримки інтересу суспільства до конкретних музейних
предметів, артефактів.
Серед головних напрямів музейної діяльності (науково-дослідна
робота,

науково-освітня,

пам’ятко-охоронна,
музейних

науково-фондова,

бібліотечна,

зібрань)

видавнича,

науково-експозиційна,

виокремлено:

науково-освітній,

реставраційна,
комплектування
експозиційний,

виставковий, які суттєво впливають на взаємодію освітніх і музейних
закладів. Їх зміст сприяє формуванню компетентностей різних категорій
відвідувачів відповідно до мети і видів просвітницької діяльності:
формальний напрям передбачений навчальними планами і програмами
підготовки

майбутніх

фахівців,

організаційними

формами

планової

навчальної, виховної, дослідницької роботи учнів середніх загальноосвітніх
закладів і студентів вищих закладів освіти; неформальний– розвиток
музейної

культури

на

основі

творчого

поєднання

традиційних

та

інноваційних форм і методів з урахуванням інтересів, потреб різних
категорій громадян; інформальний – реалізується завдяки внутрішній
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мотивації певної особи (дитини чи дорослого, фахівців різних соціальноекономічних сфер, представників молодіжних субкультур, осіб “срібного” і
“золотого” віку тощо) відвідування музейних закладів уможливлює їх
саморозвиток, духовне й емоційне самовдосконалення.
5. Музейна комунікація як процес спілкування і передачі інформації, що
відбувається в музеї та поза ним, є специфічною формою суспільної взаємодії
різних категорій населення в процесі обміну знаннями, ідеями, цінностями,
інформаційними відомостями в умовах музейного простору. Сучасна
музейна справа розвивається і збагачується завдяки динамічному розвитку
музейної комунікації, спрямованої на долучення суспільства до музейної
культури. Вона стала важливим засобом культурного обміну, гармонізації
міжлюдських взаємин, взаємозбагачення культур, розвитку взаєморозуміння
між народами.
Якість музейної комунікації значною мірою залежить від її наукового
обґрунтування, організації просвітницької діяльності на основі принципів
музейної педагогіки (органічний зв’язок культури і освіти; взаємодія музею і
закладу

освіти;

урахування

індивідуальних

і

вікових

особливостей

відвідувачів, їхніх інтересів, прагнень і побажань; особистісно-орієнтовний
підхід у діяльності конкретного музею). Знання музейної публіки, її
ціннісних орієнтирів, духовних потреб, професійних запитів, урахування
інтересів різних соціальних і вікових груп відвідувачів уможливлює внесення
необхідних змін до змісту експозиції, методики й програми роботи з різними
категоріями

відвідувачів,

формування

ефективних

форм

музейної

комунікації. Важливу роль у впровадженні нових комунікаційних форм і
методів педагогічно-просвітницької діяльності роботи музею відіграє
використання положень музейної педагогіки. Визначення мети і завдань
музейної комунікації потребує врахування суспільного призначення музею,
його соціальних функцій. Доведено необхідність використання у сучасному
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музеї окремих каналів комунікації та інноваційних технологій (4D
технологій, сенсорних кіосків та панелей, а також мобільних додатків тощо).
Зміни в характері і змісті сучасної музейної комунікації потребують
врахування особливостей педагогічної взаємодії закладів освіти і музеїв.
Такий підхід впливає на активізацію самоосвіти різних категорій населення,
створення атмосфери діалогічності і суб’єкт-суб’єктності в навчальновиховному

процесі,

формування

критичного

мислення,

креативності,

громадянських якостей, національної свідомості особистості.
Комунікація

уможливлює

вплив

багатокомпонентної

(інтелектуально- пізнавальної, психолого-педагогічної,

дії

морально-етичної,

методично- технологічної, естетичної) на суб’єкт музейного середовища.
Завдяки удосконаленню напрямів і змісту музейної комунікації, музейноосвітня

взаємодія

соціалізуючим

стає

процесом,

цілеспрямованим
в

умовах

пізнавально-виховним

якого

актуалізується

і

суспільна,

світоглядна, культурно-просвітницька роль музейної культури у розвитку
особистості.
6. Музейна педагогіка – міждисциплінарна галузь наукового знання,
субдисципліна педагогічної науки, що формується на основі інтегрованих
знань з філософії, історії, психопедагогіки, музеєзнавства, культурології й
спрямована на передачу суспільству соціально-культурного досвіду в умовах
музейного середовища.
На основі вивчення літературних джерел доведено, що музейна
педагогіка в західноєвропейських країнах і США почала розвиватись в другій
половині ХІХ століття, а в Україні – на сто років пізніше. Як свідчать
історичні джерела, її витоки сягають значно раніших історичних періодів.
Впливаючи на реалізацію науково-освітньої функції через соціальну
комунікацію і просвітництво, музейна педагогіка передає культурні цінності і
досвід суспільству. Вона відіграє консолідуючу націєтворчу роль, забезпечує
розвиток

особистості,

формує

спектр

загальних

і

професійних
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компетентностей,

інтелектуальних,

громадських,

етичних,

естетичних,

патріотичних якостей різних категорій населення.
Ідеї і теорії музейної педагогіки сприяють удосконаленню формальної,
неформальної та інформальної освіти, набуванню досвіду, знань різними
категоріями населення, посилює мотивацію до навчання впродовж життя. Зпоміж соціокультурних функцій музейної педагогіки визначено такі:
використання значного потенціалу культурних цінностей для розвитку
особистості; розширення можливостей для удосконалення формального і
неформального освітніх просторів, освітнього процесу як за змістом, так і за
використанням інноваційних форм, підходів і методів освітньої діяльності;
наповнення контенту розвитку особистості (нові знання, сенси, смисли);
створення необхідних умов для ефективної взаємодії музеїв і закладів освіти,
мета якої – передавання суспільству знань, естетичних, морально-етичних
взірців, формування потреби співучасті і співпереживання; сприяння
глибокого розуміння інтересів і цінностей суспільства.
Використання концептуальних ідей музейної педагогіки у формальній,
неформальній та інформальній освіті передбачає: врахування музеального
контенту в змісті освіти; створення психологічно вмотивованого середовища
для емоційного, естетичного й етичного переживання; зорієнтованість на
формування здатності індивіда, публіки емоційно сприймати довкілля та
розвивати емоційну пам’ять; розширення діалогічності в процесі взаємодії
між між музейним педагогом і відвідувачем; збагачення освітньо-виховного
середовища з допомогою музейної культури; впровадження активних
суб’єкт-суб’єктних форм освітньо- виховного процесу.
7. Обґрунтовано положення щодо підвищення рівня теоретичного і
практичного

оволодіння

педагогом

основами

музеології

як

науки,

сформованої на основі поєднання соціального та гуманітарного пізнання, що
вивчає

закономірності

генези

та

функціонування

музею,

його

міждисциплінарної взаємодії з суспільством через культурну і природну
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спадщину. Музейна справа стає показником розвитку культури, вагомим
чинником процесу формування духовності, освіченості, ідентичності,
національної самосвідомості. Багатьом педагогам поряд з традиційними
компетентностями

(психолого-педагогічними,

спеціальними,

культурологічними) необхідно здобувати знання в галузі музейної культури,
оскільки музей розглядається як “науково-дослідний та культурно- освітній
заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації
музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою,
залучення громадян до надбань національної та світової культурної
спадщини”. Професійний розвиток музеєзнавців потребує врахування
психолого-

педагогічних

якостей,

особливостей

культурно-освітнього

синтезу цінностей, знань і методів в їхній діяльності. Відповідно до статті 28
Закону України “Про музеї та музейну справу” працівники музеїв мають
право на: діяльність відповідно до фаху та кваліфікації в музеях незалежно
від

форм

власності;

участь

у

науково-дослідній

роботі

музеїв,

у

конференціях, семінарах, наукових читаннях; підвищення кваліфікації,
перепідготовку, вільний вибір програми, форм навчання, стажування в інших
музеях, в тому числі за кордоном; атестацію з метою одержання
кваліфікаційної

категорії,

порядок

проведення

якої

визначається

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах культури та мистецтв.
Зміст педагогічно-просвітницької діяльності визначається: суспільними
потребами;
пізнавальним

характеристикою
інтересом,

музейних

психологічними

експозитів;

індивідуальним

особливостями

емоційного

інтелекту та соціальним станом відвідувача й особливо – фаховим рівнем
музеєзнавчої підготовленості педагога, а також відповідно до стандарту
вищої освіти України за спеціальністю
“Музеєзнавство, пам’яткознавство”, затвердженого і введеного в дію
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 369 від 04
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березня 2020 року. Ця компетентність є суспільно затребуваною в усіх
ланках формальної освіти – від дошкільних закладів до університетів та
інститутів післядипломної освіти. Продуктивність передачі суспільству
сенсів, смислів, ідей, закладених у музейних експозиціях, залежить від
світоглядного,

культурного,

знаннєво-інформаційного,

психологічно-

педагогічного й дидактичного рівнів підготовки учителя, викладача,
вихователя, музейного працівника. Незважаючи на формальну відсутність у
“Національному
003:2010”

класифікаторі

професії

“Музейний

України.
педагог”,

Класифікатор

професій

ДК

музеєзнавча

культура

стає

невід’ємною складовою системи педагогічної освіти, підготовки кадрів,
освітнього процесу, педагогічно- просвітницької діяльності.
8. Перспективи розвитку педагогічно-просвітницької діяльності музеїв
України обґрунтовано на концептуальному, законодавчому, педагогічнопросвітницькому, особистісному рівнях.
На концептуальному рівні обґрунтовано положення щодо музейної
педагогіки, яка в сучасному глобальному світі розвивається на основі
ключових моделей суспільної взаємодії в системах “людина – людина”,
“людина – культура”, “людина-природа”. Місією музейної педагогіки є
вироблення і впровадження аксіологічної парадигми відповідно до часу,
національних інтересів, потреб українського народу. Освітньо-виховні
системи різних країн, музейно-педагогічні середовища, світовий досвід
музейного просвітництва розглядаються як синтез загальнолюдських і
національно-культурних вартостей. В Музейна педагогіка як наукова галузь і
водночас як навчальна дисципліна у закладах освіти різних типів функціонує
на основі культури, виконуючи світоглядні, культурно-освітні функції.
Музейна педагогіка сприяє трансформації музею, уможливлює реалізацію
важливої соціальної функції збереження національної культурної спадщини,
відродження історичної пам’яті.

415

Дидактичні та інші положення музейної педагогіки значною мірою
впливають на удосконалення комунікації в умовах, коли в епіцентрі музейної
педагогічно-просвітницької діяльності знаходиться не музейний предмет, а
людина, яка спілкується з музейними експонатами.
На

законодавчому

рівні

цілеспрямовано

реалізується

стратегія

державної підтримки музейного просвітництва у формальній, неформальній
та інформальній освіті з метою утвердження цінностей громадянського
суспільства, національно- патріотичного виховання особистості.
На

педагогічно-просвітницькому

рівні

доведено

необхідність

оновлення змісту, форм і методів освіти з урахуванням досягнень музейного
просвітництва,

оскільки

музейна

культура

впливає

на

підвищення

ефективності освітнього процесу, формує в учня, студента компетентність
“оцінювати в повсякденному житті предмети музейного значення”. Перед
шкільними, університетськими музеями постали нові завдання – науково
обґрунтувати і ввести в музейно- педагогічне середовище ті сторінки історії,
національної культури, які ще донедавна замовчувалися, ігнорувалися,
фальшувалися. Ідеї музейної педагогіки, спрямовані на розвиток взаємодії
учасників просвітницької діяльності, впливають на вирішення проблем
формування особистості, її світогляду, ціннісного ставлення й переконань,
використовуючи для цього пріоритети знань, наукову й об’єктивну
достовірність, емоційно-почуттєві фактори. Педагоги-практики, музейні
працівники мають актуалізувати проблеми міждисциплінарності у сфері
просвітницької діяльності. Завданнями є: суспільна значимість, доступність,
цікавість,

корисність

музейних

фондових

матеріалів,

вмотивованість

відвідувача до пізнання культурних цінностей, що передбачають якісну
комунікацію,

уможливлюють

педагогічну

майстерність

музейного

працівника.
На особистісному рівні музей розглядається як просвітницький
осередок, що володіє повним спектром культурних цінностей духовного і
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матеріального

характеру,

різноплановими

пізнавальними,

науково-

пошуковими, мистецькими, художніми, історичними надбаннями, духовними
й природничими вартостями. Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв є
ефективним чинником культурно- освітньої сфери, оскільки впливає на
світоглядне розуміння того, що можна зберегти, зміцнити українську
державність, ідентичність і конкурентоспроможність лише спираючись на
високий рівень національної свідомості народу. Музей як суспільний
інститут, педагогічне просвітництво мають слугувати цим високим цілям та
ідеалам. Обґрунтовано, що якісна педагогічно-просвітницька діяльність,
музейна комунікація відбуваються завдяки професійній майстерності
музейного музейного працівник, педагога, який покликаний передавати
неповторні, оригінальні форми вивчення культурної спадщини, мистецьких
вартостей,

історії,

уможливлюючи

виконання

головної

місії

щодо

громадянського, духовного, естетичного, інтелектуального, національнопатріотичного виховання особистості.
Авторський навчально-методичний комплекс “Музейна педагогіка” для
працівників музеїв і закладів освіти спрямований на вивчення досвіду
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв у взаємодії із закладами освіти
наприкінці ХІХ –початку ХХІ століття. У методичних рекомендаціях
розкрито можливості творчого використання концепцій і теорій музейної
педагогіки у неформальній освіті педагогів, висвітлено ґенезу становлення
української музейної педагогіки, суспільно-політичні та ідеологічні засади
розвитку

музеєзнавства

в

Україні,

проаналізовано

творчі

здобутки

українських музейних інституцій у взаємодії із закладами освіти упродовж
історії становлення української музейної справи. Навчальна програма
спецкурсу “Музейна педагогіка”, що адресована вчителям, музейним
працівникам, сприятиме розвитку критичного мислення, дослідницьких
умінь, налагодженню взаємодії у системі “школа – музей”, вдосконаленню
умінь педагогів з тематичного добору музейних експозицій з урахуванням
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індивідуальних

потреб

особистості

в

умовах

неформальної

освіти.

Запропонований практикум з проблем використання потенціалу музейної
педагогіки уможливлює ґрунтовне вивчення результатів досліджень з
музейної педагогіки, національного музеєзнавства на основі поєднання
традиційних та інноваційних форм, методів і засобів в умовах неформальної
освіти. Комплекс дидактичних завдань спрямовується на інтенсифікацію
опанування

музейними

тематичними

матеріалами

культурологічного,

мистецтвознавчого змісту, ознайомлення різних категорій населення з
методами

роботи

музеїв,

з

мистецько-просвітницькими

заходами,

організованими з метою розвитку ціннісних орієнтирів, формування
національно- свідомої світоглядної позиції (Музей народної архітектури та
побуту України, Музей видатних діячів культури, Будинок-музей Миколи
Лисенка, Музей книги і друкарства, Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, Національний музей Тараса Шевченка,
Музей Івана Гончара та ін.); використання потенціалу реальних та
віртуальних екскурсій.
До перспективних напрямів досліджень цієї багатоаспектної проблеми
віднесено такі: теорія і методика розвитку музейного просвітництва;
компаративний аналіз вітчизняної і зарубіжних систем просвітницької
діяльності музеїв; дидактичні засади оновлення змісту педагогічнопросвітницької діяльності музеїв різних видів; теоретичні і методичні засади
формування

музейної

культури

майбутнього

педагога;

особливості

формування культурної компетентності педагога в музейно-просвітницькій
діяльності;

культурологічна,

психологічна,

музеологічна

освіченість

персоналу музеїв і педагогів як міждисциплінарна наукова проблема.
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Архівні джерела
4-ий Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р. (1930–1945).
Фонд Українського історичного кабінету в Празі (Чехословаччина).
(Ф. 3866, Оп. 1, Спр. 228, Фрк. 2.). Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. (1938–2006).
Фонд Верховна Рада України, мм. Харків, Київ. (Ф.1., Оп.16.,
Спр.4630., Арк.2.). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
Андреєв, С. (1936). Більшовицький кінофестиваль. Радянське кіно, 1, 1-4.
Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого. URL:
https://elib.nlu.org.ua/catalogue.html?letter=%D0%90
Архивная секция губкописа. Постановления и докладная записка по
программе деятельности «Вукописа». На 9 листах. Меры против
расхищения художественных ценностей. (Ф. Р-4365, оп.1, ед.хр.1.).
Державний архів Харківської області, Харків, Україна.
Архивная секция губкописа. Протоколы заседаний архивной секции. Начато
1920г. На 95 листах. Протоколы №№ 1,2,5,7,8,9,19, 24, 28,78.
Харьковский областной государственный архив. (Ф. Р-4365, ОП.1,
ед.хр.№23).Державний архів Харківської області, Харків, Україна.
Архів Михайла Драгоманова. Серія праць Комісії дослідження українського
руху;

кн.1.

Т.

1: Листування

Київської

старої

громади

з

М. Драгомановим (1870-1895 р. р.). (1937). Варшава: Друк. Наук. т-ва

474

ім. Шевченка. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава
Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8419
Вибірки з поезії Олени Теліги “Душа на сторожі”. Липень 1935 р. Ворохта.
б.д.

(1941–1943).

Фонд

Культурно-наукового

видавництва

Українського національного об'єднання в м. Празі (Чехословаччина)
(Ф.4036, оп.1, спр.24, арк.30). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Вибірки з поезії Олени Теліги “Душа на сторожі”. Липень 1935 р. Ворохта.
б.д.

(1941–1943).

Фонд

Культурно-наукового

видавництва

Українського національного об'єднання в м. Празі (Чехословаччина)
(Ф.4036, оп.1, спр.24, арк.31). Центральний державний архів вищих
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Грушевські – історики та філологи (Ф. 1235, оп.1. спр.5, арк. 1–2).
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філологи (Ф. 1235, оп.1. спр.5, арк. 3–5 зв.). Центральний державний
історичний архів України, м. Київ, Україна.
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мовами). 28 грудня 1918 р. (1917–1938). Фонд Канцелярії Директорії
Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський,
територія Польщі, Чехословаччина. (Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 16

475

зв.). Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Відозва Комітету в справі вшанування повороту в Україну Головного
Отамана військ УНР про приїзд С. Петлюри до м. Кам’янця. 1 травня
1919 р. (1917–1938). Фонд Канцелярії Директорії Української Народної
Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський, територія Польщі,
Чехословаччина. (Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 29). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Вірш О. Олеся (Кандиби) «Вітри і бурі весняні», написані до 5-ої річниці
проголошення IV Універсалу УНР. 16 січня 1923 р. (1923–1942). Фонд
Олесь (Кандиба) Олександра Івановича - українського емігранта, поета.
(Ф. 4463. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 4). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Вірш О. Олеся (Кандиби) «Вітри і бурі весняні», написані до 5-ої річниці
проголошення IV Універсалу УНР. 16 січня 1923 р. (1923–1942). Фонд
Олесь (Кандиба) Олександра Івановича - українського емігранта, поета.
(Ф. 4463. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 4зв.). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Вітальний лист С.Шелухіна до А.Волошина з нагоди 60-річчя. 17 березня
1934 р. (1893–1938). Фонд Шелухіна Сергія Павловича (18.10.186425.12.1938) - правознавець, історик, державний і політичний діяч,
письменник, член Української ЦР, генеральний суддя УНР та міністр
судових справ УНР, професор, декан і проректор Українського
вільного університету. (Ф.3695, оп. 1, спр. 236, арк. 1). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Грамота австрійського імператора Франца Йосифа І про відкриття
Чернівецького університету. Рукопис на пергаменті. 30 вересня 1875р.

476

Фонд Чернівецького університету. (Ф. 216, оп.4, спр.54). Державний
архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Грушевський,

М.

(Впоряд.).

(1898).

Наукове

т-во

ім.

Шевченка

(Львів). Записки Наукового товариства імені Шевченка (Т. 26, кн. 6.).
Львів: Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка. Архівно-бібліографічний
фонд

НБУ

ім.

Ярослава

Мудрого.

URL:

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8555
Довідка Управління справами ЦК КП(б)У про організацію відпочинку для
міністрів УРСР, завідувачів відділами ЦК КП(б)У та інших керівних
працівників УРСР у державних дачах у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.
1950 р. (Ф.1. Оп.107. Спр.26. Арк.2, 15-16.) Центральний державний
архів України у Львові, Україна.
ДокладЪ вЪ Николаевскую Городскую Управу (Для увѢковѢченія памяти
великаго

художника

Василія

Верещагина).

(1905–1923). Фонд

Українського товариства "Просвіта" (Ф. 216, оп.1, спр.4014, арк.9,
9зв.). Державний архів Миколаївської області, Миколаїв, Україна.
ДокладЪ (о музеях). Николаевская Городская Управа. (1870-1920). Фонд
Миколаївської городської управи (Ф. 216, оп.1, спр.4014, арк.65, 65зв.).
Державний архів Миколаївської області, Миколаїв, Україна.
Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та
мистецтв УД про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р.
(1918–1919). Фонд Міністерства освіти Української Держави, м. Київ
(Ф. 2201. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 4). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до
Міністра народної освіти Української Держави про улаштування
народних домів і вироблення проектів фасадів у національному стилі.
12 травня 1918 р. (1917–1920). Фонд Головного управління мистецтва
та національної культури Української Держави, м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1.
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Спр. 5. Арк. 25). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до
Міністра народної освіти Української Держави про виділення коштів
для Комісії з вироблення національного художнього шрифту. 12 травня
1918 р. (1917–1920). Фонд Головного управління мистецтва та
національної культури Української Держави, м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1.
Спр. 5. Арк. 26). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до
Міністра народної освіти Української Держави про улаштування
народних домів і вироблення проектів фасадів у національному стилі.
12 травня 1918 р. (1917–1920). Фонд Головного управління мистецтва
та національної культури Української Держави, м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1.
Спр. 5. Арк. 25). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Доповідна записка голови Відділу пластичних мистецтв П. Павлуцького до
Міністра народної освіти Української Держави про виділення коштів
для Комісії з вироблення національного художнього шрифту. 12 травня
1918 р.

(1917–1920). Фонд Головного управління мистецтва та

національної культури Української Держави, м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1.
Спр. 5. Арк. 26). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Другий Універсал Української Центральної Ради (українською, російською,
польською, іврит мовами). 3 липня 1917 р. (1917–1918). Фонд Ради
військових частин армії Центральної Ради (об'єднаний фонд) (Ф. 4592,
оп. 1, спр. 6, арк. 10). Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України, Київ. Україна.
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Дубровський, В. В. (1929). Музеї на Україні. Харків: Держ. вид-во України.
Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого. URL:
https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=532
Дубровський, В. (1927). Чергові завдання сучасного музейного будівництва
на Вкраїні. Київ. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава
Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=115
Єврейська делегація з Торою вітає Головного Отамана військ УНР
С. Петлюру після його повернення з Галичини з Українською
Галицькою армією. Фотокартка. Липень 1919 р. (1920–1925). Фонд
Українського військового табору в м. Йозефові (Чехословаччина)
(Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 7). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Закон про асигнування 500 тисяч карб. на завершення будівництва бібліотеки
для Університету Св. Володимира в Києві, власноручно затверджений
П. Скоропадським. 26 липня 1918 р. (1918). Фонд Ради міністрів
Української Держави, м. Київ. (Ф.1064. Оп. 1. Спр. 278. Арк. 1).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Закон про асигнування 500 тисяч карб. на завершення будівництва бібліотеки
для Університету Св. Володимира в Києві, власноручно затверджений
П. Скоропадським. 26 липня 1918 р. (1918). Фонд Ради міністрів
Української Держави, м. Київ. (Ф.1064. Оп. 1. Спр. 278. Арк. 1).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Закон: Про службу в державних установах урядовців – чужоземних
підданців, ухвалений Радою Міністрів. 1 січня 1919 р. ЦДАВО
України.

(1917–1938).

Фонд

Канцелярії

Директорії Української

Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський, територія
Польщі, Чехословаччина. (Ф.1429. Оп.2. Спр.2. Арк.1). Центральний
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державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Залозецький, В. (19–?). Олекса Новаківський. Львів: Наклад Укр. т-ва
прихильників

мистецтв.

Архівно-бібліографічний

фонд

НБУ

ім. Ярослава Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=830
Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського. 3 серпня
1918 р.

(1918). Фонд Міністерства закордонних справ Української

держави, м. Київ. (Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 3.). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Засідання Президії Могилівського Окружного Виконавчого Комітету 18
січня 1929 року. Про організацію Округового Музею. (1923–1930).
Фонд Могилів-Подільського окружного виконавчого комітету Ради
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. (Ф. Р-489,
Оп.1, Ед.хр. 342. На 4 стор.). Державний архів Вінницької області,
Вінниця, Україна.
ЗаяваО.Панчук-Кобилянської

голові

Чернівецького

облвиконкому

т. Ком‘юкову щодо компенсації за будинок , відданий музею. Чернівці.
2.ХІ.1947. Фонд Чернівецької обласної ради, м. Чернівці Чернівецької
області (Ф. р-3, оп.2, спр.243, арк.88.). Державний архів Чернівецької
області, Чернівці, Україна.
Звіт про проведену працю й стан Тульчинського Округового Краєзнавчого
Музею за 1928-1929 рік. Винницкий областной Государственный
Архив. (1922–1930). Фонд Тульчинської окружної інспектури народної
освіти

Тульчинського

окружного

виконавчого

комітету

Ради

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. (Ф. Р-847,
Оп.1, Ед.хр.476. На 4 стор.). Державний архів Вінницької області,
Вінниця, Україна.
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Зразок печатки Українського університету у Львові. 1923 р, Львів. (Ф. 310,
оп. 1, спр. 48, арк. 3.) Центральний державний архів України у Львові,
Україна.
Історія Наукового Товариства ім. Шевченка: з нагоди 75-річчя його
заснування 1873–1948. (1949). Нью-Йорк; Мюнхен: Накладом Наук. тва ім. Т. Шевченка. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава
Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10545
К истории Винницкого областного краеведческого музея. Очерки. 1968.
Винница. Брилинг Г. (1868 – 2006). Краєзнавці Вінниччини (колекція)
(Ф. Р-5257, Оп.1, Ед.хр.3. На 3 стор.) Державний архів Вінницької
області, Вінниця, Україна.
Калинович, І. (1926). Спис видань Товариства ”Просвіта” у Львові, 1868–
1924. Львів: Накладом Т-ва ”Просвіта”. Архівно-бібліографічний фонд
НБУ

ім.

Ярослава

Мудрого.

URL:

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=9606
Каталог книгарні наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, Ринок (ч. 10). (1936).
Львів: З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові. Архівнобібліографічний

фонд

НБУ

ім.

Ярослава

Мудрого.

URL:

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10546
Квиток для занять в архів, виданий М.Грушевському (1830–1959). Фонд
Грушевські – історики та філологи (Ф. 1235, оп.1. спр.24, арк. 45.).
Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Україна.
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України. 28
червня 1996 р. (1938–2006). Фонд Верховна Рада України, мм. Харків,
Київ. (Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 1). Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України. 28
червня 1996 р. (1938–2006). Фонд Верховна Рада України, мм. Харків,
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Київ. (Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 2). Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України. 28
червня 1996 р. (1938–2006). Фонд Верховна Рада України, мм. Харків,
Київ. (Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 56). Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Копія наказу Головного Отамана військ УНР С. Петлюри та Військового
міністра В. Петріва про переважне право зберігання документів у
державних архівах. 6 жовтня 1919 р. (1918–1922). Фонд Головного
управління мистецтв та національної культури Української Народної
Республіки, м. Київ, м. Кам'янецт Подільський, м. Тарнів (Польща).
(Ф.3689. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 103). Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Лист Антоніни Шаповал Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі з
проханням допомогти Ользі Кобилянській в отриманні довічної пенсії.
26 вересня 1920 р.

(1918–1923). Фонд Ради народних міністрів

Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський,
травень1920р.-

м.

Київ,

липень-серпень

1920р.м.

Кам'янець-

Подільський, з 1921р.м. Тарнів (Польща). (Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 256.
Арк.7). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Лист Антоніни Шаповал Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі з
проханням допомогти Ользі Кобилянській в отриманні довічної пенсії.
26 вересня 1920 р. (1918–1923). Фонд Ради народних міністрів
Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський,
травень1920р.-

м.

Київ,

липень-серпень

1920р.м.

Кам'янець-

Подільський, з 1921р.м. Тарнів (Польща). (Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 256.
Арк. 9). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
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Лист Антоніни Шаповал Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі з
проханням допомогти Ользі Кобилянській в отриманні довічної пенсії.
26 вересня 1920 р. (1918–1923). Фонд Ради народних міністрів
Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський,
травень1920р.-

м.

Київ,

липень-серпень

1920р.м.

Кам'янець-

Подільський, з 1921р.м. Тарнів (Польща). (Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 256.
Арк. 6). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Лист Антоніни Шаповал Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі з
проханням допомогти Ользі Кобилянській в отриманні довічної пенсії.
26 вересня 1920 р. (1918–1923). Фонд Ради народних міністрів
Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський,
травень1920р.-

м.

Київ,

липень-серпень

1920

р.м.

Кам'янець-

Подільський, з 1921р.м. Тарнів (Польща). (Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 256.
Арк. 6-7). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до
Міністра освіти УНР про негайне переведення всіх запасів друкованих
українських книжок з Відню та Берліну на територію Польщі для
подальшого перенаправлення їх до України. 17 березня 1921 р. (1918–
1921). Фонд Відділу освіти при Директорії Української Народної
Республіки, м. Вінниця, Подільської губернії (Ф. 2582. Оп. 2. Спр. 123.
Арк. 8). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Лист Голови Директорії УНР Симона Петлюри до Міністра з єврейських
справ П.Красного щодо неправдивої інформації про погроми на
Україні. 29 грудня 1920 р.

(1918–1924). Фонд Міністерства

закордонних справ Української Народної республіки, м. Київ, м.
Кам'янець-Подільський, м. Вінниця, м. Тарнів (Польща) (Ф.3696. Оп.2.
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Спр.589. Арк.49-49 зв.). Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України, Київ. Україна.
Лист Голови Ради Білоруської Народної Республіки Голові Директорії і
Головному

Отаману

військ

УНР

С.

Петлюрі

про

підтримку

українського народу. 29 вересня 1920 р. (1917–1938). Фонд Канцелярії
Директорії Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янецьПодільський, територія Польщі, Чехословаччина. (Ф. 1429. Оп. 2. Спр.
32. Арк. 46). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Лист Департаменту руху Міністерства шляхів Термінологічній комісії
міністерства про переведення українською мовою написи для вокзалів
та вагонів.

(1916–1919). Фонд Міністерства шляхів Української

Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 1). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Лист Департаменту руху Міністерства шляхів Термінологічній комісії
міністерства про переведення українською мовою написи для вокзалів
та вагонів. 18 травня 1918 р. (1916–1919). Фонд Міністерства шляхів
Української Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 3).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Лист Департаменту руху Міністерства шляхів Термінологічній комісії
міністерства про переведення українською мовою написи для вокзалів
та вагонів. 18 травня 1918 р. (1916–1919). Фонд Міністерства шляхів
Української Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 1).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Лист Департаменту руху Міністерства шляхів Термінологічній комісії
міністерства про переведення українською мовою написи для вокзалів
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та вагонів. 18 травня 1918 р. (1916–1919). Фонд Міністерства шляхів
Української Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 3).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Лист Державного секретаря Ради міністрів Української Держави до всіх
міністерств про визнання української мови державною. 9 липня 1918 р.
(1918). Фонд Ради міністрів Української Держави, м. Київ. (Ф.1064.
Оп.1. Спр. 105а. Арк. 2).Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України, Київ. Україна.
Лист Канцелярії Голови Ради Міністрів УД Міністру шляхів про увільнення
від службових обов'язків членів Першого Українського національного
хору у Києві, які служать в різних установах на час святкового
відкриття

Українського

державного

університету

в

Кам'янець-

Подільському. 19 жовтня 1918 р. (1916–1919). Фонд Міністерства
шляхів Української Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 161. Арк.
44). Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Лист Міністра народної освіти М. Василенка Міністру шляхів УД П.
Чубинському щодо проекту міста-саду. 31 липня 1918 р. (1917–1920).
Фонд Головного управління мистецтва та національної культури
Української Держави, м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Лист Міністра народної освіти М. Василенка Міністру шляхів УД П.
Чубинському щодо проекту міста-саду. 31 липня 1918 р. (1917–1920).
Фонд Головного управління мистецтва та національної культури
Української Держави, м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
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Лист письменника Генріка Сенкевича до ректора Львівського університету з
подякою за присвоєння звання почесного доктора (Варшава, 21 травня
1912 року). Університет імені Яна Казимира у Львові(Ф. 26 оп. 13 спр.
579). Центральний державний архів України у Львові, Україна.
Лист Симона Петлюри до диригента Української республіканської капели
О.А.Кошиця про успішні виступи капели за кордоном . 16 вересня 1919
р.

(1919–1929).

Фонд

Української

республіканської

капели

за

кордоном, мм. Станіслав, Стрий (Галичина), Прага, Відень, Париж,
Лондон, Берлін та ін. міста Європи. (Ф.3965, оп.2, спр.94, арк..115.).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Лист та відомість Кіоску м. Єнакієво Міністерству шляхів з проханням
вислати українські книжки та київські газети. 25-26 грудня 1918 р.
ЦДАВО України. (1916–1919). Фонд Міністерства шляхів Української
Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 3). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Лист та відомість Кіоску м. Єнакієво Міністерству шляхів з проханням
вислати українські книжки та київські газети. 25-26 грудня 1918 р.
ЦДАВО України. (1916–1919). Фонд Міністерства шляхів Української
Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 1). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Лист Театрального відділу Головного управління мистецтва та національної
культури УД конторі “Українофільма” про надання замовленого
фільму “Торжество відкриття Українського державного університету”.
13 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. (1917–1920). Фонд Головного

управління мистецтва та національної культури Української Держави,

486

м. Київ (Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 52). Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Лист

Термінологічної
експлуатаційному

комісії

Міністерства

департаменту

шляхів

міністерства

УД

Технічно-

про

переклад

українською мовою технічних термінів залізниці зі зразками перекладу.
26 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. (1916–1919). Фонд Міністерства
шляхів Української Держави, м. Київ (Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 5).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Листи Г. З. Грушевської до З. З. Оппокова і П. З. Златоверхникової,
телеграма М. Ф. Біляшівському, 28 квітня 1895 р.- 22 грудня 1905 р.
(1830–1959). Фонд Грушевські – історики та філологи (Ф. 1235, оп.1.
спр.16, арк. 5–6 зв.). Центральний державний історичний архів
України, м. Київ, Україна.
Листи з приводу перевидання підручника С. Ф. Грушевського "Первая
учебная книга церковно-славянского языка", щодо виплат за видання
підручника та з інформацією про грошовий переказ на ім'я Г. З.
Грушевської, 1901– 1910 рр. (1830–1959). Фонд Грушевські – історики
та філологи (Ф. 1235, оп.1. спр.15, арк. 3). Центральний державний
історичний архів України, м. Київ, Україна.
Листи

ректора

університету

Кам’янець-Подільського
І.

Огієнка

державного

Державній

канцелярії

українського
УНР

щодо

розпорядження про обов’язкове надсилання всіх видань до наукових
інституцій. 13, 22 вересня 1919 р. (1918–1923). Фонд Ради народних
міністрів Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам'янецьПодільський,

травень1920р.-

м.

Київ,

липень-серпень

1920р.м.

Кам'янець- Подільський, з 1921р.м. Тарнів (Польща). (Ф. 1065. Оп. 1.
Спр. 290. Арк. 194). Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України, Київ. Україна.
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Листування Міністерства внутрішніх справ УНР з головою Бібліотечноархівного відділу МНО УНР О. Грушевським та віце-директором
департаменту ісповідань В. Рафальським про засідання Комісії з
обговорення плану створення Української національної бібліотеки. 8,
13 квітня 1918 р. (1917–1918). Фонд Генеральне секретарство
внутрішніх справ Української Центральної Ради, м. Київ (Ф. 799. Оп.
1. Спр. 16. Арк. 4). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
Листування Міністерства внутрішніх справ УНР з головою Бібліотечноархівного відділу МНО УНР О. Грушевським та віце-директором
департаменту ісповідань В. Рафальським про засідання Комісії з
обговорення плану створення Української національної бібліотеки. 8,
13

квітня

1918 р.(1917–1918).

Фонд

Генеральне

секретарство

внутрішніх справ Української Центральної Ради, м. Київ. (Ф. 799. Оп.
1. Спр. 16. Арк. 2). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
Маніфест Голови Директорії Симона Петлюри до українського народу. 27
квітня 1920 р. (1901–1989). Фонд Документів і матеріалів українських
емігрантських установ, організацій та різних осіб (колекція) (Ф.4465,
оп.1, спр.244, арк.14-15.). Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України, Київ. Україна.
Мапа

Карпатської

України

після

визначення

українсько-словацького

кордону. 24 жовтня 1938 р. (1901–1989). Фонд Документів і матеріалів
українських емігрантських установ, організацій та різних осіб
(колекція) (Ф.4465, оп. 1, спр. 808, арк. 1). Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Музейное дело. Подольская губерния, инспектура народного образования.
1923 г. (1919–1925). Фонд Подільської губернської інспектури народної
освіти

Подільського

губернського

виконавчого

комітету

Ради
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робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Вінниця,
(Ф. р-254, оп.1,

ед.хр.195.). Державний архів Вінницької області,

Вінниця, Україна.
Наказ Головного Отамана С. Петлюри Війську УНР про підвищення
М. Обідного в ранг адміністративних хорунжих за охорону історичних
матеріалів визволення України. 17 листопада 1921 р. (1918–1929).
Фонд Військового міністерствв Української Народної Республіки, мм.
Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам'янець-Подільський, Станіславів
(Галичина), Тарнів (Польща). (Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 196).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Наказ Головного Отамана С. Петлюри Війську УНР про підвищення
М. Обідного в ранг адміністративних хорунжих за охорону історичних
матеріалів визволення України. 17 листопада 1921 р. (1918–1929).
Фонд Військового міністерствв Української Народної Республіки, мм.
Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам'янець-Подільський, Станіславів
(Галичина), Тарнів (Польща). (Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 196).
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
Наказ Директорії УНР про передачу коштів на культурно-просвітні потреби
Херсонщини.

27

грудня

1919

р.

(1918–1920).

Фонд

Головноуповноваженого уряду Української Народної Республіки на
Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії. (Ф. 1131. Оп.
1. Спр. 35. Арк. 2). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
НАРКОМОС УСРР, Всеукраїнська художня виставка. 2 Всеукраїнська
художня виставка (каталог / текст кат. склав Бульдін К. П.). (1929).
Київ: [б. в.]. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого.
URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=869
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Наукове т-во ім. Шевченка (Львів). Записки Наукового товариства імені
Шевченка (Т. 21, кн. 1.). (1893). Львів: Накладом Наук. т-ва ім.
Шевченка. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого.
URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8648
Наукове т-во ім. Шевченка (Львів). Записки Наукового товариства імені
Шевченка (Т. 57, кн. 1.). (1904). Львів: Накладом Наук. т-ва
ім. Шевченка. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава
Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=9322
Наукове т-во ім. Шевченка, Бібліотека (Львів). Desiderata бібліотеки
Наукового тов. ім. Шевченка у Львові. (1909). Львів: Накладом Наук.
т-ва ім. Шевченка. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава
Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=616
Національний художній музей України. Український живопис XX – початку
XXI ст. з колекції Національного художнього музею України =
Ukrainian Painting of the 20th-Early 21th Century from the collection of the
National Art Museum of Ukraine

(альбом; авт. ст.: О. Федорук,

І. Возіянова; упорядкув. Ю. Литвинець). (2006). Хмельницький:
Галерея; Київ: Артанія Нова. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім.
Ярослава Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=6529
Новицький, Ол. (1914).Тарас Шевченко як маляр. Львів; М.: Накладом Наук.
т-ва ім. Шевченка. Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава
Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=370
О музеях г.Каменца. Протокол №33 заседания Президиума Каменецкого
Окрисполкома от 10 мая 1923 г. (1921–1925) Фонд Подільського
губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, м. Вінниця (Ф. р-925, оп.2, ед.хр.1207).
Державний архів Вінницької області, Вінниця, Україна.
О Положении

Музейного дела в г.Виннице. Тульчинская окружная

інспектура народного образования. (3 січня 1923 р. – 5.січня 1924 р.).
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(1922–1930). Фонд Тульчинської окружної інспектури народної освіти
Тульчинського окружного виконавчого комітету Ради робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів. (Ф. Р-847, оп.1, од.зб.4.). Державний архів Вінницької області, Вінниця, Україна.
Обіжник Державного секретаря Міністерству ісповідань УД про вживання
виключно української мови у листуванні з державними установами.
9 липня 1918 р. (1918–1919). Фонд Міністерства сповідань Української
Держави, м. Київ. (Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 18). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Отчеты, планы, доклады о работе губернского управления сельскими
домами,

клубами,

библиотеками,

чрезвычайной

комиссией

пол

ликвидации неграмотности. 31 января 1923г. – 18 декабря 1924г. (1919–
1925). Фонд Подільської губернської інспектури народної освіти
Подільського губернського виконавчого комітету Ради робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів, м. Вінниця, (Ф. Р-254,
Оп.1, Ед.хр. 645. На 17 стор.). Державний архів Вінницької області,
Вінниця, Україна.
Пеленський, Є.Ю. (1937). Українська книга: місячник, присвяч. бібліол. та
бібліофільству : орган Бібліол. Коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка та Укр.
Т-ва Бібліофілів у Львові. Львів: Укр. Т-во Бібліофілів. Архівнобібліографічний

фонд

НБУ

ім.

Ярослава

Мудрого.

URL:

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1242
Пеленський, Є.Ю. (1937). Українська книга: місячник, присвяч. бібліол. та
бібліофільству : орган Бібліол. Коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка та Укр.
Т-ва Бібліофілів у Львові. Львів: Укр. Т-во Бібліофілів. Архівнобібліографічний

фонд

НБУ

ім.

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1242

Ярослава

Мудрого.

URL:
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Пеленський, Є.Ю. (1937a). Українська книга: місячник, присвяч. бібліол. та
бібліофільству : орган Бібліол. Коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка та Укр.
Т-ва Бібліофілів у Львові (Чис. 1). Львів: Укр. Т-во Бібліофілів.
Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого. URL:
https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1249
Пеленський, Є.Ю. (1937a). Українська книга: місячник, присвяч. бібліол. та
бібліофільству : орган Бібліол. Коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка та Укр.
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Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого. URL:
https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1253
Пеленський, Є.Ю. (1937e). Українська книга: місячник, присвяч. бібліол. та
бібліофільству : орган Бібліол. Коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка та Укр.
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Переписка с Черниговским Государственнім музеем о создании музея.
Начало: 11сентября 1926 г.; Окончено: 26 января 1935г. (1926–1968)
Фонд

Вінницького

літературно-меморіального

музею

М.М. Коцюбинського управління культури Виконкому Вінницької
обласної Ради депутатів трудящих (Ф. Р-4709, оп.2, ед.хр.1.).
Державний архів Вінницької області, Вінниця, Україна.
Положення про Всеукраїнський Сільсько-Господарський Музей. Постанова
ВУЦВКу і РНК УРСР. (1923–1930). Фонд Тульчинського окружного
виконавчого

комітету

Рад

робітничих,

селянських

та

червоноармійських депутатів (окрвиконком) (Ф. Р-93, Оп.1, Ед.хр. 3.
На 6 стор.). Державний архів Вінницької області, Вінниця, Україна.
Постанова Верховної Ради України: Про День проголошення незалежності
України. 16 липня 1990 р. (1938–2006). Фонд Верховна Рада України,
мм. Харків, Київ. ( Ф.1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк.107). Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, Київ.
Україна.
Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. (1938–
2006). Фонд Верховна Рада України, мм. Харків, Київ. (Ф. 1. Оп. 16.
Спр. 4630. Арк.1.). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
Постанова Ради Народних Міністрів УНР про анулювання на території
України чинності всіх законів і декретів т. зв. "Правительства Юга
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России" та про відновлення чинності законів УНР. 21 травня 1920 р.
(1918–1923). Фонд Ради народних міністрів Української Народної
Республіки, м. Київ, м. Кам'янець-Подільський, травень1920р.- м. Київ,
липень-серпень 1920р.м. Кам'янець- Подільський, з 1921р.м. Тарнів
(Польща). (Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 1.). Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України, Київ. Україна.
Привітання від колективу Національного музею митрополитові Андрею з
нагоди 30-ліття перебування на митрополичому престолі. 23 грудня
1929 р. Львів. Фонд Шептицького Андрея (Роман-Марія-Александр),
граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ
Львівський, єпископ Кам`янець-Подільський, культурний і церковний
діяч, меценат, дійсний член НТШ (Ф.358, оп. 1, спр.84, арк. 1-4).
Центральний державний архів України у Львові, Україна.
Про вживання і вивчення української мови в установах, заміну царських
портретів

образом

Т. Г. Шевченка

–

з

обіжника

Подільського

губернського комісара повітовим комісарам. 6 листопада 1917 р. (1917–
1918). Фонд Подільського губернського комісара Української Народної
Республіки, м. Вінниця, Подільської губернії. (Ф. 628, оп. 1, спр. 20,
арк. 6). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Про відведення земельної ділянки під добудову приміщення літературномеморіального музею Ольги Кобилянської. Рішення виконавчого
комітету Чернівецької міської Ради депутатів трудящих від 26 березня
1974 р. Фонд Виконавчого комітету Сталінської районної Ради
депутатів трудящих міста Чернівці, м. Чернівці Чернівецької області
(Ф.Р-61, оп.1, спр.601, арк.86, 87). Державний архів Чернівецької
області, Чернівці, Україна.
Про відкриття меморіального будинку – музею Ольги Кобилянської в
м.Чернівцях. Постанова Ради Народних Комісарів Української РСР
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№1134

від

Чернівецької

4 вересня 1944 року. Фонд Виконавчого комітету
міської

Ради

народних

депутатів,

м.

Чернівці

Чернівецької області (Ф. Р-72, оп. 5, спр. З, арк. 1.). Державний архів
Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Про діяльність Археографічної комісії - з протоколів засідання Комісії по
розмежуванню справ між Міністерством народної освіти УД, Головним
управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією
наук. 3, 10 серпня 1918 р. (1917–1920). Фонд Головного управління
мистецтва та національної культури Української Держави, м. Київ (Ф.
2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 11). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Про життя і діяльність Миколи Миколайовича Аркаса. Секретаріат
Товариства «ПРОСВІТИ». 8 квітня 1910 р. (1905–1923). Фонд
Українського товариства "Просвіта" (Ф. 206, оп.2, спр.4, арк.1, 1зв., 2.).
Державний архів Миколаївської області, Миколаїв, Україна.
Про затвердження музичних і театральних підприємств. Затвердити в
Чернівцях слідуючі установи: 8) Музей краєзнавчий та образотворчого
мистецтва. Засідання Чернівецького повіткому КП/б/У. Протокол №2
від 22 липня 1940 року. (Ф. П-615, оп.1, од.зб.2, стор.1,3.). Державний
архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Про мету і діяльність Миколаївського Товариства «Просвіта». 1919 р. (1905–
1923). Фонд Українського товариства "Просвіта" (Ф. 206, оп. 1, спр. 5,
арк. 172, 173.). Державний архів Миколаївської області, Миколаїв,
Україна.
Про необхідність створення Комісії з перекладу Св. Письма українською
мовою тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 20
вересня 1919 р. (1918–1922). Фонд Міністерства сповідань Української
Народної Республіки, мм. Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам'янецьПодільській, Станіславів (Галичина); Тарнів (Польща). (Ф. 1072. Оп. 1.
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Спр. 3. Арк. 9). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Про необхідність створення Комісії з перекладу Св. Письма українською
мовою тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 20
вересня 1919 р. (1918–1922). Фонд Міністерства сповідань Української
Народної Республіки, мм. Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам'янецьПодільській, Станіславів (Галичина); Тарнів (Польща). (Ф. 1072. Оп. 1.
Спр. 3. Арк. 8зв.). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
Про необхідність створення Комісії з перекладу Св. Письма українською
мовою тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 20
вересня 1919 р. (1918–1922). Фонд Міністерства сповідань Української
Народної Республіки, мм. Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам'янецьПодільській, Станіславів (Галичина); Тарнів (Польща). (Ф. 1072. Оп. 1.
Спр. 3. Арк. 9зв.). Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України, Київ. Україна.
Про необхідність створення Комісії з перекладу Св. Письма українською
мовою тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 20
вересня 1919 р. (1918–1922). Фонд Міністерства сповідань Української
Народної Республіки, мм. Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам'янецьПодільській, Станіславів (Галичина); Тарнів (Польща). (Ф. 1072. Оп. 1.
Спр. 3. Арк. 8). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, Київ. Україна.
Про передачу літературно-меморіальному музею Ольги Кобилянської
будинку по вул. Маковея №5. Рішення Чернівецького облвиконкому
№937/44 від 17 вересня 1947 р. Фонд Чернівецької обласної ради,
м. Чернівці Чернівецької області (Ф. р-3, оп.2, спр.243, арк.87.).
Державний архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
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Про поновлення роботи Чернівецького Державного Історико-краєзнавчого
музею. Засідання бюро Чернівецького Обкому КП/б/У від 4-14 серпня
1944 року. Протокол № 11. (Ф.П-1, оп.2, од.зб.20, стор.1,2,20.).
Державний архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Про поновлення роботи Чернівецького Державного Історико-краєзнавчого
музею. Постанова Ради Народних Комісарів Української РСР № 934
від 4 вересня 1944 року. (Ф.П.-1, оп.2, од.зб. 96, стор.12.). Державний
архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Про реорганізацію Чернівецького музею Буковинської діаспори. Рішення
Чернівецької обласної ради №38-7/03 від 11 березня 2003р. Фонд
Чернівецької обласної ради, м. Чернівці Чернівецької області (Ф.р3,оп.5, спр.3152, арк.18, 19). Державний архів Чернівецької області,
Чернівці, Україна.
Про розповсюдження брошур С. Єфремова “Про Шевченка”, участь
Національного хору в концертах “Просвіти” тощо – з протоколу
засідання Товариства “Просвіта” в м. Києві. 25 листопада 1917 р.
(1909–1920). Фонд Товариства "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ
(Ф. 2217, оп. 1, спр. 1, арк. 43). Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України, Київ. Україна.
Про створення Військово-історичної комісії по збору й розробленню
документів Великої війни по Південно-Західному та Румунському
фронтам. З наказу Військової офіції Української Держави. 2 вересня
1918 р.

ЦДАВО України. (1805–1936). Фонд Обідного Михайла

Юрійовича

-

(1889

1938)

-

етнограф,

поет,

співзасновник

Етнографічного товариства Підкарпатської Русі, сотник армії УНР,
урядовець

Головного

військово-історичного

музею-архіву

при

Генеральному штабі військ УНР у м. Празі (Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 9. Арк.
1). Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, Київ. Україна.
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Про створення музеїв у районах Чернівецької області. Директор архіву –
Л.С.Анохіна.

03.12.2001р.

Фонд

Чернівецької

обласної

ради,

м. Чернівці Чернівецької області (Ф. р-3, оп.2, спр.693, арк.263.).
Державний архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Про створення музею діаспори в м.Чернівцях. Рішення Чернівецького
облвиконкому від 18.03.92 р. №77. Фонд Чернівецької обласної ради,
м. Чернівці Чернівецької області (Ф.Р-3, оп.5, спр.2236, арк. 43, 44.).
Державний архів Чернівецької області, Чернівці, Україна.
Про створення Чернівецького державного краєзнавчого музею. Архівна
довідка. Фонд Виконавчого Комітету Буковинського сейму. (Ф.2, оп.7,
спр.230, арк.335). Державний архів Чернівецької області, Чернівці,
Україна.
Програма вечора, присвяченого 61-им роковинам дня смерті Т.Г.Шевченка,
організованого Товариством «Перемишлянський Боян» і українських
товариств у м. Перемишлі у залі «Народного дому». (01.04.1922 р.).
Фотопідтвердження. (Ф.309,

оп.1, спр.129, арк.52). Центральний

державний архів України у Львові, Україна.
Просвіта до українського народу (1921). Львів: Накладом Т-ва ”Просвіта”.
Архівно-бібліографічний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого. URL:
https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=9609
Просвітні листки. (Ч.4). (1907). Львів: Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка:
Коштом і заходом т-ва ”Просвіта”. Архівно-бібліографічний фонд НБУ
ім. Ярослава Мудрого. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10555
Реєстр членів на перших загальних зборах Українського Товариства
«ПРОСВІТА»

у

Миколаіві 25 лютого 1907 р. (1905–1923). Фонд

Українського товариства "Просвіта" (Ф.206, оп.1, спр.6, арк. 35, 36).
Державний архів Миколаївської області, Миколаїв, Україна.
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Додаток А.
Хроніка розвитку музейної сфери (галузі) в Україні (таблиця)

Рік

Подія

Джерело

1616 р.

В Україні засновано Києво- Дорошенко, 1966, с. 106.
Могилянську
академію,
яка
функціонувала
за
зразком
західноєвропейських
університетів, де викладалися
науки лише латинською мовою, а
також
допоміжними
були
українська та польська мови.

1825 р.

Засновано Одеський історично- Енциклопедія українознавства,
археологічний музей, який був 1995, с. 1019.
першим українським музеєм.

1826 р.

Засновано
Музей
старовини в м. Керч.

18331834 рр.

Тимчасовим
Комітетом
для Енциклопедія українознавства,
збирання пам’яток старовини при 1995, с. 1019.
Київському університеті створено
спеціальний музей.

1851 р.

У м. Чернівці засновано крайову Кайндль, 2005, с. 287.
бібліотеку.

1863 р.

У м. Чернівці відкрито крайовий Кайндль, 2005, с. 287.
музей.

1863 р.

Вийшло таємне розпорядження
міністра
внутрішніх
справ
Російської імперії Петра Валуєва
про заборону публікації книг
українською мовою, за винятком
художньої літератури (так званий
Валуєвський циркуляр)

1871 р.

В м. Малині побудовано паперову https://infomalin.biz/blog/57/entr
фабрику. Дана подія посприяла y/112/
розширенню книгодрукування в
Україні. До
середини ХVІІ

античної Енциклопедія українознавства,
1995, с. 1019.

https://np.pl.ua/2019/07/movamaie-znachennia-156-rokivtomu-vyyshov-valuievs-kyytsyrkuliar-pro-zaboronu-drukuukrains-koiu/
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століття
в
Україні
вже
функціонувало 25 друкарень, з
якими були також створені
«мандрівні друкарні».
1873 р.

У Львові на кошти українців з Українська
Росії
засновано
літературну с. 34.
фундацію імені Т. Шевченка.

культура,

1993,

1876 р.

Видано Емський указ царя про https://denzadnem.com.ua/istoriy
заборону друкування, ввезення з- a/56979
за кордону перекладів будь-яких
книг українською мовою.

31 березня У Чернівцях засновано музей http://prostir.museum/ua/post/28
1887 р. церковних старожитностей (у 263
будинку семінарії в резиденції
буковинських
митрополитів),
який згодом став діяти як
Православний архієпископський
єпархіальний музей.
1888 р.

У
м. Чернівці
промисловий музей.

відкрито Кайндль, 2005, с. 287.

1890 р.

У м. Кам’янець-Подільський на http://muzeum.in.ua/index/%D1
засіданні єпархіального історико- %96stor%D1%96ya.html
статистичного
комітету
затверджено правила церковного
давньосховища
музею
старожитностей.

1892 р.

Фундацію імені
Т. Шевченка Гирич, 2012, с. 24.
реорганізовано
в
Наукове
Товариство
імені
Тараса
Шевченка
(за
ініціативою
представників східних і західних
українців
–
О. Кониський,
В. Антонович, О. Барвінський)

1893 р.

Засновано Львівський історичний http://www.lhm.lviv.ua/hystory.h
музей.
tml

1905 р.

У м. Львів закладено приватну Снайдер Тімоті, 2017, с. 27.
фундацію під назвою «Церковний
музей»,
яка
згодом
стала
Національним
музеєм
національної культури і мистецтва
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імені Андрея Шептицького.
грудень
1917 р.

Відкрито Українську академію https://www.jnsm.com.ua/h/1218
мистецтв, професорами якої стали Q/
видатні митці: Ф. Кричевський,
Ю. Нарбут,
М. Бойчук,
О. Мурашко, Ф. Бурачок та ін.

19171920 рр.

В Одесі відкриваються три музеї:
Державний
художній
музей,
Народний художній музей та
Всеукраїнський музей єврейської
культури.

жовтень
1918 р.

У м. Київ відкрито Державний
український
університет
з
чотирма факультетами.

Осауленко, Засєкін, 2003,
с. 324-325.

вересень Ухвалено «Закон Української
1918 р. Держави про відкриття кафедр
українознавства в Харківському і
Новоросійському університетах».
У кожному із цих закладів
відкривалися по чотири кафедри
українознавства.

Осауленко, Засєкін, 2003,
с. 324-325.

листопад Створення Української академії http://www.nas.gov.ua/UA/Abou
1918 р. наук,
у
відділенні
якої t/Pages/default.aspx
функціонували Зоологічний і
Геологічний музеї. Ця подія мала
особливе
значення
для
культурного розвитку України.
1919 р.

Всеукраїнська
академія
наук
організувала
оригінальний
Кабінет-музей
етнографії
та
антропології імені Ф. Вовка

http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=E
IU&P21DBN=EIU&S21STN=1
&S21REF=10&S21FMT=eiu_all
&C21COM=S&S21CNR=20&S
21P01=0&S21P02=0&S21P03=
TRN=&S21COLORTERMS=0&
S21STR=Kabinet_antropologii

1920 р.

Всеукраїнська академія наук на
базі переданої родиною Ханенків
збірки
західноєвропейського
мистецтва засновує Академічний

http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=E
IU&P21DBN=EIU&S21STN=1
&S21REF=10&S21FMT=eiu_all
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музей мистецтв.

&C21COM=S&S21CNR=20&S
21P01=0&S21P02=0&S21P03=
TRN=&S21COLORTERMS=0&
S21STR=Muzej_diiachiv

1920 р.

У м. Харків Ф. Шмітом створено Міхно, 2019, с. 78.
Музей
художньої
дитячої
творчості

1922 р.

Всеукраїнська
академія
наук
засновує у Харкові – Музей
Слобідської
України
імені
Г. Сковороди,
що
передусім
орієнтувався
на
унікальні
етнографічні
колекції,
твори
художника С. Васильківського та
ін.

1922 р.

Всеукраїнська академія наук https://www.knag.museum/proстворює
Київську
картинну muzej/
галерею.

19221923 рр.

У Харкові було відкрито https://artmuseum.kh.ua/istoria.h
оригінальну культурну установу – tml
Всеукраїнський соціальний музей.

http://museum.kh.ua/academic/s
umtsovconference/2000/article.html?n=7
41

1924 р.

За сприяння Народної Просвіти у
львівському виданні опубліковано
працю «Музеї рідного краю»
(автор – відомий український
дослідник,
історик
розвитку
освіти в Україні С. Сірополко).

1925 р.

У
Празі
засновано
Музей Семчишин, 1993, с. 521.
визвольної боротьби України,
який був окремою культурною
установою, що
здійснювала
важливу
для
українства
культурно-освітню,
науководослідницьку роботу.

1925 р.

Територію могили Т. Г. Шевченка Законодавство про пам’ятники
оголошено
державним історії та культури, 1970,
заповідником.
с. 246–298.

1926 р.

Києво-Печерську Лавру визнано Законодавство про пам’ятники
історико-культурним державним історії та культури, 1970,

https://prostir.museum/ ua/
post/ 28260.
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заповідником
і
створено с. 246–298.
Всеукраїнське музейне містечко.
1927 р.

У Києві виходить перший том Енциклопедія українознавства,
документального
збірника 1995, Т. 3,с. 1027.
«Український музей».

1927 р.

На Буковині було створено Спілку Енциклопедія
збирачів старовини й любителів України, 2010.
науки народовідання. Її мета
полягала у «збиранні матеріалів
та предметів, що відносяться
насамперед до земель заселених
українцями в Румунії».

Сучасної

23 березня Постановою РНК УРСР замок- http://muzeum.in.ua/index/%D1
1928 р. фортецю
в
м. Кам’янці- %96stor%D1%96ya.html
Подільському
оголошено
Державним історико-культурним
заповідником
10
В Києві створено Перший в https://tsdea.archives.gov.ua/exhi
листопада Україні меморіальний музей – bitions/taras_shevchenko_200/?p
1928 р. Будинок-музей Т.Г. Шевченка.
age=museum
1928 р.

У м. Бердичів монастир “Босих Законодавство про пам’ятники
кармелітів”
стає
Державним історії та культури, 1970,
історико-культурним
с. 246–298.
заповідником.

1928 р.

Кам’янець-Подільський
замок- Законодавство про пам’ятники
фортеця
отримує
статус історії та культури, 1970,
Державного історико-культурного с. 246–298.
заповідника.

1929 р.

У м. Старо-Костянтинів замок Законодавство про пам’ятники
колишніх князів Острозьких стає історії та культури, 1970,
Державним історико-культурним с. 246–298.
заповідником.

1929 р.

Відкрито Ужгородський земський https://www.karpaty.info/ua/uk/z
музей, головні збірки і колекції k/ug/uzhgorod/museums/krayezn
якого
стали
базовими
для avchy/
Закарпатського
краєзнавчого
музею.

1930 р.

Створено
Львівський
музей https://shevchenkoнародної архітектури і побуту ethnopark.virtual.ua/ua/
«Шевченківський гай», що почав
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формуватися в з перенесення
пам’ятника української народної
архітектури
–
Миколаївської
церкви 1763 року (с. Кривка
Турківського району).
19311933 рр.

В Українській академії наук було Філіпчук, 2014, с. 179-180.
ліквідовано
всі
гуманітарні
інституції, 27 академіків було
розстріляно або відправлено у
Воркуту, на Соловки, Колиму.

1934 р.

Відкрито один з найбільших https://st-sophia.org.ua/uk/proнаціональних
заповідників zapovidnik/istoriya/
України «Софійський собор».

19341935 рр.

За сприяння української діаспори Крип’якевич, 1992, с. V.
надруковано видання «Велика
історія України від найдавніших
часів»
(м. Львів,
упор.
М. Голубець).

1936 р.

За сприяння української діаспори Крип’якевич, 1992, с. V.
виходить друком одна із перших
амбітних публікацій «Історія
українського війська».

1937 р.

За сприяння української діаспори Крип’якевич, 1992, с. V.
надруковано видання «Історія
української культури».

19381939 рр.

За сприяння української діаспори Крип’якевич, 1992, с. V.
надруковано видання «Всесвітня
історія».

1945 р.

Засновано
Закарпатський https://www.karpaty.info/ua/uk/z
краєзнавчий музей.
k/ug/uzhgorod/museums/krayezn
avchy/

9 вересня Відкрито єдиний в Україні музей- http://www.pirogov.com.ua/
1947 р.
мавзолей у складі музею-садиби
М. Пирогова,
де
похований
славетний український хірург,
який уперше застосував наркоз.
1963 р.

Під цілковитий контроль Москви Сушко, 2012, с. 57–59.
було поставлено Aкадемію наук
УРСР.
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1964 р.

З метою знищення національної Сушко, 2012, с. 57–59.
пам’яті українців агент КДБ
В. Погружальський
підпалив
Публічну бібліотеку AН УРСР,
унаслідок чого було знищено
понад 600 тис. томів архівних
українських документів

1964 р.

Державний комітет преси СРСР Сушко, 2012, с. 60-61.
видає Інструкції, спрямовані на
зменшення й обмеження видання
рідномовної
літератури
відповідно до проголошеного
курсу «єдиної соціалістичної
нації». Очевидно, що мовою цієї
нації могла бути тільки російська,
як і культура, історія та ін.

1965 р.

Засновано Українське товариство
охорони пам’яток історії та
культури, , завданням якого було:
«залучення
широких
верств
населення у здійсненні заходів по
вивченню, популяризації, охороні
і збереженню пам’ятників історії
та культури і визначних місць, що
становлять наукову, історичну,
культурну та художню цінність».
Завдяки
діяльності
цього
товариства у 1960-1980-ті рр.
значно
розширилася
мережа
громадських музеїв, створених
саме
завдяки
громадським
ініціативам.

1965 р.

П.Т. Троньком було започатковано Маньковська, 2016, с. 241.
широку
пам’яткоохоронну
програму,
що
охоплювала
історичні події козацької доби в
Україні. Він домігся прийняття
урядової
постанови,
якою
передбачалося встановлення 45
гранітних
обелісків,
25
скульптурних зображень видатних
діячів українського козацтва, 50

Статут
Українського
Товариства
охорони
пам’ятників
історії
та
культури, 1970, с. 47.
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стел, 20 пам’ятних знаків та 14
меморіальних
таблиць,
розповідаючи
про
славну
боротьбу українського козацтва
середина
60-х рр.
ХХ ст.

Пройшли хвилі репресій проти Сушко, 2012, с. 60-61.
української
інтелігенції,
громадських діячів. Брати Горині,
В. Чорновіл,
О. Заливаха,
С. Караванський,
В. Мороз,
A. Шевчук, A. Здоровий та багато
інших
були
засуджені
за
«антирадянську» (проукраїнську –
авт.) діяльність.

1967 р.

У Києві було розігнано міліцією Сушко, 2012, с. 60-61.
мітинг,
приурочений
дню
перепоховання Т. Шевченка, а
окремих
його
учасників
заарештовано.

1970 р.

Вбито українську
Aллу Горську.

художницю Сушко, 2012, с. 60-61.

1972 р.

З Івано-Франківського обкому
КПУ на ім’я першого секретаря
ЦК КПУ П. Шелеста надійшов
документ (під грифом «таємно»)
«Про недоцільність ремонту та
відкриття
в
колишньому
приміщенні церкви с. Космач».
Указувалось, що в цій церкві
отримували благословення діячі
націоналістичного підпілля, тому
історична та архітектурна цінність
храму, те, що легенда пов’язувала
з нею Олексу Довбуша, а її
іконостас фігурував у фільмі С.
Параджанова
«Тіні
забутих
предків», не брали до уваги.

1972 р.

За працю «Інтернаціоналізм чи Сушко, 2012, с. 60-61.
русифікація?»
заарештовано
І. Дзюбу, а також Є. Сверстюка,
В. Стуса,
І. Світличного,

http://shron1.chtyvo.org.ua/Krup
nyk_Liubov/Muzei_URSR_iak_z
asoby_radianskoi_ideolohichnoi_
polityky_u_70ti_roky_XX_st.pdf.
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Ю. Шухевича,
Калинців,
М. Мариновича,
М. Матусевича

подружжя
О. Тихого,
М. Руденка,

19721974 рр.

Відбулися
репресії
проти Сушко, 2012, с. 60-61.
Чортківської і Харківської груп,
які виступали з патріотичними
ініціативами.

1975 р.

Церква у с. Космач була закрита.

http://shron1.chtyvo.org.ua/Krup
nyk_Liubov/Muzei_URSR_iak_z
asoby_radianskoi_ideolohichnoi_
polityky_u_70ti_roky_XX_st.pdf.

1979 р.

Створено «Державний історикокультурний
заповідник
“Переяслав”»,
який
згодом
перейменовано Постановою КМ
України
на
«Національний
історико-етнографічний
заповідник Переяслав».

http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=E
IU&P21DBN=EIU&S21STN=1
&S21REF=10&S21FMT=eiu_all
&C21COM=S&S21CNR=20&S
21P01=0&S21P02=0&S21P03=
TRN=&S21COLORTERMS=0&
S21STR=Pereiaslav_zapovidnyk

1980 р.

На матеріалах музеїв Української Мезенцева, 1980, с. 4.
РСР було видано курс лекцій
«Музеєзнавство» для студентів
гуманітарних
факультетів
університетів,
працівників
культури.

1983 р.

Церкву у с. Космач було спалено http://shron1.chtyvo.org.ua/Krup
дотла.
nyk_Liubov/Muzei_URSR_iak_z
asoby_radianskoi_ideolohichnoi_
polityky_u_70ti_roky_XX_st.pdf.

1992 р.

У м. Київ відкрито Національний http://prostir.museum/ua/post/378
музей «Чорнобиль».
08

1993 р.

У
м. Батурин
відкрито http://prostir.museum/ua/post/378
Національний
заповідник 08
«Гетьманська столиця».

1993 р.

У м. Луцьк відкрито Музей http://prostir.museum/ua/post/378
волинської ікони в Луцьку, відділ 08
Волинського краєзнавчого музею.
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1993 р.

У с. Старий Угринів відкрито http://prostir.museum/ua/post/378
Історико-меморіальний
музей 08
Степана Бандери.

1993 р.

У с. Зашків Жовківського району http://prostir.museum/ua/post/378
на Львівщині відкрито Історико- 08
меморіальний
музей
Євгена
Коновальця, відділ Львівського
історичного музею.

1993 р.

У м. Київ відкрито Національний http://prostir.museum/ua/post/378
центр народної культури «Музей 08
Івана Гончара».

1993 р.

В Автономній Республіці Крим http://prostir.museum/ua/post/378
відкрито Меморіальний музей 08
Лесі Українки в Ялті, відділ
Державного
істориколітературного музею.

1995 р.

У
м. Бережани
відкрито http://prostir.museum/ua/post/378
Літературно-меморіальний музей 08
Богдана Лепкого.

1996 р.

Відкрито
Лебединський http://prostir.museum/ua/post/378
краєзнавчий музей (Сумська обл.). 08

1997 р.

Відкрито
Івано-Франківський http://prostir.museum/ua/post/378
обласний
музей
визвольної 08
боротьби імені С. Бандери.

1998 р.

У м. Києві відкрито Державний http://prostir.museum/ua/post/378
політехнічний музей.
08

1999 р.

У м. Києві відкрито Музей http://prostir.museum/ua/post/378
української
діаспори,
відділ 08
Музею історії міста Києва.

2000 р.

У Львові відкрито Державний http://prostir.museum/ua/post/378
меморіальний музей Михайла 08
Грушевського.

2000 р.

У
с. Криворівні
Івано- http://prostir.museum/ua/post/378
Франківської області створено 08
Хату-музей кінофільму «Тіні
забутих предків».

2006 р.

В Києві відкрито
меморіальний музей
Грушевського.

Історико- http://prostir.museum/ua/post/378
Михайла 08
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2009 р.

У м. Києві відкрито Національний http://prostir.museum/ua/post/378
музей
«Меморіал
жертв 08
Голодомору».

2009 р.

У м. Києві відкрито Музей http://prostir.museum/ua/post/378
Української
революції
1917- 08
1921 рр., відділ Національного
музею історії України.

2009 р.

У
м. Львів
створено http://prostir.museum/ua/post/378
Національний
музей-меморіал 08
жертв
окупаційних
режимів
«Тюрма на Лонцького».

2009 р.

У м. Києві відкрито Музей http://prostir.museum/ua/post/378
Шолом-Алейхема, відділ Музею 08
історії міста Києва.

2010 р.

У м. Севастополь Автономної http://prostir.museum/ua/post/378
республіки
Крим
створено 08
Центральний
військовоморський музей України, філія
Національного
військовоісторичного музею.

2010 р.

У с. Єліно Щорського району http://prostir.museum/ua/post/378
Чернігівської області створено 08
Музейно-меморіальний комплекс
партизанської слави «Лісоград»,
філія Чернігівського історичного
музею імені В. Тарновського.

29
Національний
банк
України, https://uk.wikipedia.org/wiki /
листопада продовжуючи серію «Видатні
2010 р. особистості України», ввів в обіг
ювілейну
срібну
монету
номіналом 5 гривень
2011 р.

У с. Затурці на Волині відкрито http://prostir.museum/ua/post/378
Меморіальний музей В’ячеслава 08
Липинського, відділ Волинського
краєзнавчого музею.

2011 р.

У м. Вінниця відкрито Історико- http://prostir.museum/ua/post/378
меморіальний комплекс пам`яті 08
жертв
фашизму,
філія
Вінницького
обласного
краєзнавчого музею.
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2012 р.

У
м. Київ
відкрито
Музей http://prostir.museum/ua/post/378
шістдесятництва, відділ Музею 08
історії міста Києва.

2015 р.

У
м. Шостка
відкрито http://prostir.museum/ua/post/378
Меморіально-освітній комплекс 08
пам’яті жертв тоталітаризму та
збройних конфліктів «Родинна
пам’ять».

листопад В Музеї Івана Гончара відбулася
2016 р. презентація нового двотомника
видання «Василь Кричевський.
Хрестоматія. Т. І. 1891-1943 рр.».
2018 р.

https://honchar.org.ua/events/prez
entatsiya-novoho-vydannyavasyl-hryhorovych-krychevskyjhrestomatiya-t-1-1891-1943-rr/

У Музично-меморіальному музеї https://www.salomeamuseum.lviv
Соломії
Крушельницької .ua/i/files/Konzertne_turne_1928.
(м. Львів) у була представлена pdf
експозиція,
приурочена
дев’яностолітттю (1928) події –
велике концертне турне видатної
співачки містами СШA і Канади.

Джерело: систематизовано автором на основі документальних і
літературних джерел.
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Додаток Б.
Копії архівних документів і матеріалів з історії розвитку музейної справи в
Україні
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України (ЦДАВО)

Листування Міністерства внутрішніх справ УНР з головою Бібліотечно-архівного
відділу МНО УНР О. Грушевським та віце-директором департаменту ісповідань В.
Рафальським про засідання Комісії з обговорення плану створення Української
національної бібліотеки. 8, 13 квітня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 16. Арк.
2, 4.
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Листи ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету І.
Огієнка Державній канцелярії УНР щодо розпорядження про обов’язкове надсилання всіх
видань до наукових інституцій. 13, 22 вересня 1919 р. ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1.
Спр. 290. Арк.

517

Лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до Міністра
освіти УНР про негайне переведення всіх запасів друкованих українських книжок з Відню
та Берліну на територію Польщі для подальшого перенаправлення їх до України. 17
березня 1921 р. ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 2. Спр. 123. Арк. 8

518

Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтв
УД про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2201.
Оп. 4. Спр. 2. Арк. 4 (1-2 ст.)

519

Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтв
УД про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2201.
Оп. 4. Спр. 2. Арк. 4 (1-2 ст.)

520

Лист Міністра освіти і мистецтв Полтавській губернській народній управі про
призначення В. Кричевського в.о. директора Художньо-промислового інституту в
Миргороді. 28 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 23

521

Лист С. Шелухіна про необхідність проведення українізації державних установ. 22
квітня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 31, 31 зв. (1-2 ст.)

522

Лист С. Шелухіна про необхідність проведення українізації державних установ.
22 квітня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 31, 31 зв. (1-2 ст.)

523

Про створення Військово-історичної комісії по збору й розробленню документів
Великої війни по Південно-Західному та Румунському фронтам. З наказу Військової офіції
Української Держави. 2 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 1

524

Законопроект Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо організації
Українського Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р.ЦДАВО України. Ф. 1065.
Оп. 1. Спр. 132. Арк. 1

525

Лист Міністра народної освіти М. Василенка Міністру шляхів УД П. Чубинському
щодо проекту міста-саду. 31 липня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк.
10

526

Запрошення ректора Кам'янець-Подільського державного українського університету
І. Огієнка Міністру внутрішніх справ УД І. Кістяковському на свято відкриття
університету, заснованого 1 липня 1918 р. 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр.
265. Арк. 6
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Запрошення ректора Кам'янець-Подільського державного українського
університету І. Огієнка Міністру внутрішніх справ УД І. Кістяковському на свято
відкриття університету, заснованого 1 липня 1918 р. 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп.
1. Спр. 265. Арк. 6 зв.
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Запрошення
ректора
Кам'янець-Подільського
державного
українського
університету І. Огієнка Міністру внутрішніх справ УД І. Кістяковському на свято
відкриття університету, заснованого 1 липня 1918 р. 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп.
1. Спр. 265. Арк. 7

529

Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Зразок печатки Українського університету у Львові / Центральний державний архів
України у Львові (ЦДІАЛ). – 1923 р, Львів. ф. 310, оп. 1, спр. 48, арк. 3.

530

Привітання від колективу Національного музею митрополитові Андрею з нагоди
30-ліття перебування на митрополичому престолі. 23 грудня 1929 р. Львів. Центральний
державний архів України у Львові (ЦДІАЛ). Ф.358, оп. 1, спр.84, арк. 1-4.

531

Привітання від колективу Національного музею митрополитові Андрею з нагоди
30-ліття перебування на митрополичому престолі. 23 грудня 1929 р. Львів. Центральний
державний архів України у Львові (ЦДІАЛ). Ф.358, оп. 1, спр.84, арк. 1-4.

532

Центральний державний архів зарубіжної україніки, м. Київ (ЦДАЗУ)

Стаття «Збереження архівів Українських Січових Стрільців». «Народна воля»,
Скрентон, ч. 25, 21 червня 1984 р., бібл. ф. № 3, інв. № 6336-О.

533

Повідомлення «Архів Модеста Менцінського передано до Архіву УВАН в Канаді».
«Народна воля», Скрентон, ч. 37, 29 вересня 1988 р., бібл. ф. № 3, інв. № 6340-О.

534

Повідомлення «Гасло дня: ані одна дитина не сміє остатися поза Рідною Школою».
«Вільне слово», Торонто, ч. 34–35, 20 і 27 серпня 1983 р., бібл. ф. № 3, інв. № 6458-О

535

Лист Прем’єр-міністра України В. Фокіна до Президента УНР в екзилі
М. Плав’юка. Київ, 27 квітня 1992 р., ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 13.

536

Запрошення Управи і Надзірної Ради Українського національного архіву-музею та
Української народної бібліотеки відвідати нове приміщення архіву та оглянути культурне
надбання української спільноти. Детройт, ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 33

537

Лист куратора Музею Уласа Самчука Є. Пастернак до голови Національної комісії з
питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука. Торонто, 24 червня 1994
р., ф. 68, оп. 1, спр. 19, арк. 3–4.

538

Світлина абітурієнтів школи українознавства товариства «Рідна школа» в Клівленді
(1982–1992), 1993 р., заг. бібл. ф., інв. № 981

539

Стаття Т. Савицької «Архів історичних матеріялів українського жіночого руху
створений при Союзі українок Америки». «Народна воля», Скрентон, ч. 49, 27 січня 1983
р., бібл.. ф. № 3, інв.. № 6335-О.

540

Лист голові ДЦ УНР І. Самійленка до Президента УРН в екзині М. Плав’юка з
інформацією про збереження документальної спадщини. Філадельфія, 16 квітня 1991 р., ф.
35, оп. 1, спр. 55, арк.. 50-51.

541

Лист іноземного члена Національної академії наук України, громадськополітичного діяча А. Жуковського до голови Національної комісії з питань повернення в
Україну культурних цінностей О. Федорука щодо передачі колекції книг та архівних
документів. Париж, 3 квітня 1998 р., ф. 68, оп. 1, спр. 68, арк. 1.

542

543

544

545

Картина Василя Курилика з коментарем: «Це ера будови церков, соломою критих
однокімнатних шкіл, доріг, залізниць» (ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., № 1992).

546

Обкладинка та передмова до книги «Життя гетьмана Мазепи», Торонто,1959 р.,
бібл. ф. № 5, інв. № 491-Д

547

Обкладинка та передмова до книги «Життя гетьмана Мазепи», Торонто,1959 р.,
бібл. ф. № 5, інв. № 491-Д

548

«Рідна школа» – школа українознавства в Рочестері, Нью-Йорк, 1924 р., заг. бібл.
ф., інв. № 2416

549

Поштові значки, видані у 1961 р. українським музеєм у Клівленді, США. Журнал
«Крилаті», лютий 1964 р. Фото ЦДАЗУ. Фотопідтвердження

550

Фото «Просвіта» у Філадельфії, 1907 р., заг. бібл. ф., інв. № 2416

551

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

ФОНД № 1235. Опис 1.

552

,
ФОНД № 1235. Опис 2.

553

Квиток для занять в архіві, виданий М. Грушевському. ЦДІАК України, ф. 1235, оп.
1, спр. 24, ар.. 45.

554

Державний архів Вінницької області області

Переписка с Черниговским Государственнім музеем о создании музея. Начало:
11сентября 1926 г.; Окончено: 26 января 1935г. Ф. Р-4709, оп.2, ед.хр.1.

555

Державний архів Миколаївської області

«Статут Українського Товаристав «Просвіта» у г. Миколаіві. 1907 р.». Ф. 206, оп.1,
СП.6., арк. 1, 2зв, 3зв, 4зв, 6зв, 7зв. (1-2 ст.)

556

«Статут Українського Товаристав «Просвіта» у г. Миколаіві. 1907 р.». Ф. 206, оп.1,
СП.6., арк. 1, 2зв, 3зв, 4зв, 6зв, 7зв. (1-2 ст.).

557

Лист відділу Іспарту при ЦК КП (б) У до Миколаївського іспартвідділу щодо
порядку видачі довідок з архівів революції, контрольованих Іспартком. 17 серпня 1925 р.
Ф. П-1817, оп.2, спр. 656, арк. 139.

558

Державний архів Харківської області

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 1.

559

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 2.

560

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 3.

561

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 4.

562

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 5.

563

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 6.

564

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 7.

565

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 8

566

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 9.

567

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 10

568

Секретный доносъ Полтавского Губернатора Багговута Министру внутреннихъ
дҍлъ. Объ украинскомъ движеній и мҍрахъборьбы съ нимъ. Коштом Полтавської
Коопераціи. – Полтава: Электрич. тип. М.Г. Амчиславкаго Пушинская 45, 1917. – 11 с. –
С. 11.

569

Державний архів Чернівецької області

Про поновлення роботи Чернівецького Державного Історико-краєзнавчого музею.
Засідання бюро Чернівецького Обкому КП/б/У від 4-14 серпня 1944 року. Протокол № 11.
Ф.П-1, оп.2, од.зб.20, стор.1,2,20.

570

Про поновлення роботи Чернівецького Державного Історико-краєзнавчого музею.
Постанова Ради Народних Комісарів Української РСР № 934 від 4 вересня 1944 року.
Ф.П.-1, оп.2, од.зб. 96, стор.12.

571

Про створення музею діаспори в м. Чернівцях. Рішення Чернівецького
облвиконкому від 18.03.92р. №77. Ф.3, оп.5, спр.2236, арк. 43, 44.

572

Про передачу літературно-меморіальному музею Ольги Кобилянської будинку по
вул. Маковея №5. Рішення Чернівецького облвиконкому № 937 / 44 від 17 вересня 1947
р. Ф. р-3, оп.2, спр.243, арк.87.

573

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
(відділ науково-фондової роботи)

Охоронна грамота ЮНЕСКО, 1990 р., КПЛ-А – 1469/1. – 1 арк.

574

У.С.С.Р. Киевский Губерский Комитет Охраны Памятников Исскуства и Страны
«Губкопис» 14 марта 1922 р. № 872. Лист (Копия). В В.У.Ц.И.К. – 1 арк.

575

Спис музейних річей, переданих з Київо-Печерської Лаври до Першого
Державного Музею. – 2 арк. – Арк. 1.

576

Спис музейних річей, переданих з Київо-Печерської Лаври до Першого
Державного Музею. – 2 арк. – Арк. 2.

577

Лист Директору Всенародной Библиотеки Украины С.Ф. Пастернаку. – 1 арк.

578

Про вилучення церковних цінностей і передачу Музею культу і быту. – 1 арк.

579

Акт про вилучення церковних цінностей з музею Культа і быта Києво-Печерської
Лаври на користь голодаючих. – 1 арк.

580

Доповідна записка голові Губкопису про дарунок архимандрита Зосими. – 1 арк.

581

Перелік документів одержаних з Києво-Печерської Лаври Першим Держ. Музеем.
25 травня 1922 р. – 3 арк. – Арк. 1.

582

Перелік документів одержаних з Києво-Печерської Лаври Першим Держ. Музеем.
25 травня 1922 р. – 3 арк. – Арк. 2.

583

Перелік документів одержаних з Києво-Печерської Лаври Першим Держ. Музеем.
25 травня 1922 р. – 3 арк. – Арк. 3.

584

Акт про вилучення цінностей з музею Культу і Быту. – 1 арк.

585

Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних
Комісарів УСРР „Про визнання колишньої „Києво-Печерської лаври" історико-культурним
державним заповідником і про перетворення її на Всеукраїнське музейне містечко",
29 вересня 1926 р.

586

Архівна копія. Постановление Всеукраинского центрального исполнительного
комитета совета народных комиссаров УССР «О признание бывшей Киево-Печерской
Лаври историко-культурным государственным заповедником и о преобразовании ее во
Всеукраинский Музейный Городок» 29 октября 1926 г. «». – 1926. – 1 арк.

587

Звернення до оркпрокурора У.С.Р.Р. Зразок Головнаупі на Наркомосвіті № 644 20
дня 1926 року / Лаврський музей культів і побуту.

588

Архівний відділ Переяслав-Хмельницької міської ради

Архівна копія рішення міськвиконкому № 60 від 26.03.63 р. на запит від 05.02.2003
р. «Про створення лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під відкритим
небом в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження
Т.Г. Шевченка / Архівний відділ Переяслав-Хмельницької ради. 1963. – 1 арк.

589

Постанова Центрального Комітету Компартії України і Рада Міністрів України РСР
про оголошення комплексу пам’яток історії та культури м. Переяслава-Хмельницького
Київської області державним історико-культурним заповідником від 13 березня 1979 р. №
123 / Архівний відділ Переяслав-Хмельницької ради. – 1979. – Арк 1 (на 2 арк.).

590

Постанова Центрального Комітету Компартії України і Рада Міністрів України РСР
про оголошення комплексу пам’яток історії та культури м. Переяслава-Хмельницького
Київської області державним історико-культурним заповідником від 13 березня 1979 р. №
123 / Архівний відділ Переяслав-Хмельницької ради. – 1979. – Арк. 2 (на 2 арк.).

591

Постанова Кабінету Міністрів України про перейменування ПереяславХмельницького державного історико-культурного заповідника від 15 березня 1999 р.
№ 376 / Архівний відділ Переяслав-Хмельницької ради. – 1999. – 1 арк.

592

Указ президента України про надання Переяслав-Хмельницькому державному
історико-етнографічного заповіднику статусу національного від 1 червня 1999 р. № 598/99
/
Архівний
відділ
Переяслав-Хмельницької
ради.
–
1999.
–
1
арк.

593

Постанова кабінету міністрів про перейменування Переяслав-Хмельницького
державного історико-культурного заповідника від 15 березня 1999 р. № 376.

594

Архівна копія Виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради
Київської області про створення музею пам’яті Поліського району Київської області від
13 квітня 2004 року № 54.

595

Фонди архіву Педагогічного музею України

Братські школи у ІІ пол. ХVІ поч. ХVІІ ст. Сценарій. Авто Л. Гуцало / Фонди архіву
Педагогічного Музею України. – 1995. – 11 арк. – Арк. 1.

596

Братські школи у ІІ пол. ХVІ поч. ХVІІ ст. Сценарій. Авто Л. Гуцало / Фонди архіву
Педагогічного Музею України. – 1995. – 11 арк. – Арк. 2.

597

Братські школи у ІІ пол. ХVІ поч. ХVІІ ст. Сценарій. Авто Л. Гуцало / Фонди архіву
Педагогічного Музею України. – 1995. – 11 арк. – Арк. 3.

598

Братські школи у ІІ пол. ХVІ поч. ХVІІ ст. Сценарій. Авто Л. Гуцало / Фонди архіву
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Додаток В.
Навчальна програма спецкурсу «Музейна педагогіка»
ЗМІСТ
Вступ
У сучасній освітній практиці винятковий інтерес становить музейна
педагогіка як галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на
основі міждисциплінарного, культурологічного, аксіологічного підходів у
освітньому процесі. Музейна педагогіка здійснює культурно-освітню
діяльність, обслуговує школу, навчальні заклади через контакти з учнями,
студентами, педагогами. Цей напрям активізує інтерактивну комунікацію,
налагодження контактів і діалогу музейної установи з людиною.
Важливим складником музейної справи є також науково-практична
діяльність сучасного музею, зорієнтована на вивчення культурної спадщини в
історичному, науковому, пізнавальному, виховному, практичному аспектах,
передачу культурного досвіду. Виховання громадянина – найбільш значуща
місія музею. Вона подібна до ролі античного театру, в якому виховання
громадянськості було стрижневою лінією творчості. Безперечно, музейне
середовище впливає на творчий потенціал людини. Музеї виконують низку
функцій, проте передовсім перші контакти музею і особистості формують
педагогічну дію.
Музейна педагогіка стає реальністю, коли людина – учасник музейної
комунікації, а працівник установи, контактуючи з людиною, водночас є і
культурологом, і педагогом, і психологом, оскільки він розпочинає діяльність
у складній суспільній моделі комунікації – «людина-людина».
Головна місія музеїв – залучення різних категорій осіб, передусім
учнівської молоді, до надбань національної і світової історико-культурної
спадщини. Культурні цінності українського народу, історичні пам’ятки
України, національна матеріальна і духовна культура, культурні цінності, які
знаходяться за межами України, – нові змістові орієнтири в музейній
діяльності, які необхідно трансформувати в стратегію завдань культурнопросвітницької, наукової роботи, в систему вивчення і використання пам’яток
культури, міжнародної співпраці. Найскладніше і найважливіше в музейній
справі не матеріально-технічні, бюджетні чи інфраструктурні проблеми, а
змістовна, освітньо-виховна функція цих інституцій культури.
У сучасній педагогічній науці науковці екстраполюють увагу до
проблем музейної педагогіки, зокрема до вивчення досвіду української і
зарубіжної практики організації музейної справи (В. Крамар, Р. Маньковська,
К. Смаглій, А. Хеленюк та ін.). У працях схарактеризовано особливості
налагодження сучасної музейної комунікації на основі взаємодії з освітніми

646

закладами, висвітлено внесок відомих особистостей у становлення теорії і
практики музеєзнавства. Однак актуальною залишається потреба у більш
продуктивному використанні потенціалу музейної педагогіки, що сприятиме
збереженню націєтворчих цінностей учнівської, студентської молоді,
збагаченню інтелектуального ресурсу різних категорій дорослих тощо.
На наше переконання, відповідно до просвітницької та культуротворчої
функцій музеїв, виникає необхідність використання потенціалу музейних
інституцій, удосконалення методів музейної педагогіки на основі досвіду
вітчизняних музеїв культурологічного, мистецтвознавчого спрямування.
Музеї не тільки заклади, в яких зберігаються, вивчаються пам’ятки,
експонати історії, матеріальної і духовної культури, але в умовах
незалежності України вони повинні перетворитися в потужні культурні,
наукові, духовні, просвітницькі центри, які формують нове світобачення,
раціональне й чуттєве осмислення, сприйняття власної історичної спадщини.
У навчальній програмі спецкурсу запропоновано комплекс завдань,
розроблених на основі традиційних та інноваційних форм і методів
використання засобів музейної педагогіки, які можна використовувати з
метою активізації аудиторної і позааудиторної роботи в умовах сучасного
закладу загальної освіти.
Структурування змісту завдань, добір відповідних форм і методів
роботи покликані формувати здатність відвідувачів музеїв до критичного
оцінювання історичних подій на основі використання потенціалу музейної
педагогіки; налагоджувати діалогову взаємодію у системі «школа – музей»;
удосконалити уміння педагогів щодо тематичного добору музейних
експозицій з урахуванням індивідуальних потреб особистості.
Анотація
Музей у сучасному світі є не лише місцем збереження, обліку та
вивчення пам’яток культури. Сьогодні музей – це науково-просвітницький,
освітній заклад, який ставить перед собою, крім специфічних професійних
завдань, також широкі науково-освітні, естетичні, етичні, громадянські та
виховні завдання. Можна стверджувати, що сучасний музей – це своєрідний
центр духовної, мистецької, інтелектуальної культури минулого, сучасного і
майбутнього. Ця інституція повинна стати також важливим ресурсом
альтернативної формальної і неформальної освіти. Музейна педагогіка
уможливлює створення більш якісної моделі інтеграції навчальних
дисциплін: літератури, історії, природничих і точних наук, музики,
мистецтва, художньої культури, світової і національної культури, іноземних і
рідної мови.
Використання потенціалу музейної педагогіки у професійному
розвитку педагогічного персоналу в умовах неформальної освіти – важливий
напрям у стратегії розвитку національної освіти та формування в суспільстві
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життєво компетентних педагогів, що забезпечуватиме реалізацію кращих
європейських освітніх стандартів відповідно до принципів сталого розвитку
світу. Ця проблема викликає зацікавленість у середовищі науковців,
педагогів, працівників музеїв, культурних закладів та широких кіл
громадськості і вимагає нових науково-методологічних обґрунтувань,
організаційно-педагогічних і нормативних рішень щодо підвищення
суспільної значущості української музейної педагогіки в системі неперервної
освіти.
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Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання: підготовка
презентації
щодо
можливостей
використання
потенціалу музеїв
у
педагогічній
діяльності

Рік підготовки:

Семестр –

Лекції
4 год.

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи –
4

Освітній рівень:
Магістрант, доктор
філософії

Практичні, семінарські
12 год.
Лабораторні
год.
Самостійна
робота
20 год.

___

год.
Індивідуальні завдання
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Вид контролю: залік
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Програма курсу складається з таких змістових модулів:
1. Історія розвитку музейної педагогіки.
2. Музейна справа та національна музейна політика в сучасній Україні.
Мета спецкурсу «Музейна педагогіка» – формування у педагогічного
персоналу здатності використовувати засоби музейної педагогіки у
професійній діяльності.
Передбачається самостійна дослідницька діяльність, проведення
лекційних, практичних занять, індивідуальні завдання.
Основними завданнями спецкурсу «Музейна педагогіка» є формування
наступних компетентностей:
- інтегральна компетентність: формування уміння використовувати
засоби музейної педагогіки в умовах неформальної освіти, що передбачає
опанування
тематичним
матеріалом
музеїв
культурологічного,
мистецтвознавчого спрямування, ознайомлення з методами роботи музеїв з
різними категоріями населення, з мистецько-просвітницькими заходами,
організованими з метою розвитку ціннісних орієнтирів, формування
національно свідомої світоглядної позиції молоді, дорослих;
- загальна компетентність: знання базових категорій музейної
педагогіки, умінь тематичного відбору засобів музейної педагогіки на основі
потенціалу музейної мережі України культурологічного спрямування,
спрямованість на спілкування з громадськістю, освітянською та учнівською
спільнотою через посередництво музейних фондів;
- професійна компетентність: здатність до критичного осмислення
потенціалу музейної педагогіки, формування ціннісних настанов щодо
використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти;
підвищення рівня володіння знаннями з проблеми теорії і практики
використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти;
розвиток умінь щодо екстраполяції потенціалу музейної педагогіки в умовах
неформальної освіти.

Змістовий модуль І. Історія і сучасність розвитку
музейної педагогіки.
1. Історія виникнення музеїв. Сучасний стан
музейної педагогіки.

2

4

Самост.
робота

Практ. робіт

Лекцій

Всього
годин

Назва теми

Семінарів

Тематичний план дисципліни

5
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2. Музейне будівництво: державницькі і бездержавні
періоди становлення і розвитку.
Змістовий модуль ІІ. Музейна педагогіка та
національна музейна політика в сучасній Україні.
1. Основні напрями педагогічної діяльності в
музеях.
2. Музейна
мережа
України.
Проблеми
та
перспективи розвитку музейної педагогіки.
Разом

2
2
34

4

2

5

2

5

2

5

10

20

Програма дисципліни
Вступ
Змістовий модуль І.
Історія і сучасність розвитку музейної педагогіки.
1. Історія виникнення музеїв. Сучасний стан музейної педагогіки.
Музей. Визначення музеїв. Законодавство України про музеї.
Конституція України. Закон України «Про музеї та музейну справу». Основні
напрями музейної діяльності. Завдання музеїв відповідно до Закону, стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інші нормативні
документи. ЮНЕСКО та ООН про роль музеїв у суспільстві.
Музейна педагогіка. Історія поняття. Музей як освітня система.
Музейна педагогіка як наукова дисципліна і галузь діяльності. Музейне
середовище. Компетентнісні характеристики педагога і музейного працівника
в контексті організації навчально-освітньої і просвітницької діяльності. Нові
форми і технології. Система розміщення інформації. Сучасні засоби передачі
інформації. Інтерактивні інструменти. Інтернет і музейні колекції. Культура в
системі формування фахового педагога.
Види музеїв: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі,
літературні, педагогічні, меморіальні, художні, етнографічні, технічні,
музичні, музеї-заповідники, галузеві. Засновники музеїв.
Перші збірки. Колекціонування і його форми. Суспільний інтерес до
вивчення старожитностей, пам’яток історії та культури. Найвідвідуваніші
музеї сучасного світу.
2. Музейне будівництво: державницькі і бездержавні періоди
становлення і розвитку.
Часи Київської Русі, Козацької держави і Гетьманщини, Української
Народної Республіки. Музейна діяльність на теренах українських земель, які
були поневолені Російською імперією. Музейна діяльність на
західноукраїнських землях, які знаходилися під пануванням іноземних
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державоутворень. Музеї періоду УРСР. Розвиток музейної справи в часи
Незалежності України.
Змістовий модуль ІІ.
Музейна педагогіка та національна музейна політика в сучасній Україні.
1. Основні напрями педагогічної діяльності в музеях.
Музейна справа як спеціальна галузь культурно-просвітницької та
наукової діяльності (комплектування, збереження, вивчення і використання
пам’яток природи, матеріальної і духовної культури). Музейна справа:
національна музейна політика, музеєзнавство, музейна практика.
Національна музейна політика як сукупність основних напрямів і принципів
діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи. Роль музеїв у
зміцненні громадянського суспільства.
2. Музейна мережа України.
Проблеми та перспективи розвитку музейної педагогіки.
Музейний фонд України. Положенням про Музейний фонд України.
Формування Музейного фонду України. Контроль за станом обліку,
зберігання, використання та переміщення державної частини Музейного
фонду України. Державна і недержавна частини Музейного фонду України.
Створення музеїв. Напрями роботи: фондова робота; експозиційна
діяльність; нові інформаційні технології; просвітницька і науководослідницька діяльність; музейний менеджмент; комунікаційна діяльність;
співпраця музеїв і освітніх закладів.
Музейна мережа України. Проблеми та перспективи розвитку музейної
мережі. Пріоритетні напрями та завдання розбудови музейної мережі. Нові
напрями музейної діяльності та створення нових видів музейних закладів у
сучасній Україні. Перспективи національної і міжнародної музейної
інтеріоризації.
Критерії результатів навчання
Результати вивчення спецкурсу «Музейна педагогіка» можна вважати
задовільними за умови представлення результатів виконання індивідуального
дослідницького завдання, відвідування мережі музейних закладів,
ознайомлення з традиційними та інноваційними формами музейної
педагогіки, що забезпечить можливість здобувачам оволодіти здатністю:

знайти, зібрати, інтерпретувати необхідну інформацію та
можливість оприлюднення і обговорення потенціалу музейної педагогіки;

використовувати засоби музейної педагогіки з метою формування
ціннісних настанов, світоглядних орієнтирів, національної свідомості учнів;

організовувати тематичні лекції, дискусії через посередництво
послуг мережі музейних установ культурологічного спрямування;
уміннями:
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використовувати можливості мережі музейних закладів з метою
організації пізнавальної, виховної, дослідницької діяльності учнів, студентів,
різних категорій дорослих;

здатності до критичного осмислення потенціалу музейної
педагогіки;

проєктувати можливості використання засобів музейної
педагогіки в умовах неформальної освіти;

прогностичності екстраполяції потенціалу музейної педагогіки в
умовах неформальної освіти.
Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
Засоби діагностики успішності навчання: підготовка презентації
щодо можливостей використання потенціалу музеїв у педагогічній
діяльності.
Питання для самостійної роботи
1.
Визначні музеї, музеї-заповідники, меморіальні музейні
комплекси в Україні. Характеристика їх суспільної значущості.
2.
Аналіз мережі, змісту музейної діяльності на рівні району,
міста, області, де проживає студент, педагог, аспірант, слухач.
3.
Українське музейне будівництво за кордоном.
4.
Роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка, «Просвіти»,
«Рідної школи», наукових національних зарубіжних шкіл, церкви,
громад, у розбудові музеїв української культури та історії.
5.
Видатні українські культурні і духовні діячі, меценати,
науковці, просвітники, організатори музейного будівництва в Україні
та їхня роль у збереженні національно-культурної спадщини, розвитку
музеєзнавства, вихованні національної свідомості, громадянськості,
патріотизму.
6.
Музейні заклади і національно-патріотичне виховання
молоді. Формування української ідентичності.
7.
Музеї при навчальних закладах України. Музеї і головна
мета національної освіти та виховання учнівської та студентської
молоді. Нормативно-правова база.
8.
Навчально-методичне забезпечення. Музейна і педагогічнопсихологічна культура працівників музеїв у навчальних установах.
9.
Музейна діяльність як важливий чинник удосконалення
змісту освітнього процесу. Роль музею в системі урочної, позаурочної,
позакласної та позашкільної роботи.
10. Музеєзнавство як наука в системі підготовки і
перепідготовки педагога. Музейні заклади і національно-патріотичне
виховання молоді, формування української ідентичності.
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Перелік контрольних питань
1.
Визначення музеїв.
2.
Законодавство України про музеї.
3.
Закон України «Про музеї та музейну справу».
4.
Основні напрями музейної діяльності.
5.
ООН та ЮНЕСКО про роль музеїв у суспільстві.
6.
Історія виникнення музеїв.
7.
Колекціонування та його форми.
8.
Найвідвідуваніші музеї сучасного світу.
9.
Історія розвитку музейної справи в Україні.
10. Періоди становлення і розвитку музейної справи.
11. Розвиток музейної справи в часи незалежності України.
12. Музейна політика в сучасній Україні.
13. Музейна справа як спеціальна сфера культурно-просвітницької та
наукової діяльності.
14. Музейна справа: національна музейна політика, музеєзнавство,
музейна практика.
15. Роль музеїв у зміцненні громадянського суспільства.
16. Класифікація музеїв. Типи музеїв: науково-освітні масові або
публічні; науково-дослідні або академічні; навчальні (університетські,
шкільні).
17. Статус Національного музею України.
18. Види музеїв: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі,
літературні, педагогічні, меморіальні, художні, етнографічні, технічні,
музичні, музеї-заповідники, галузеві.
19. Основні напрями роботи музеїв.
20. Інтерактивні форми діяльності музеїв.
21. Музейний фонд України.
22. Музейна мережа України.
23. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі.
24. Пріоритетні напрями та завдання розбудови музейної мережі.
25. Нові напрями музейної діяльності та створення нових видів
музейних закладів у сучасній Україні.
26. Перспективи національної і міжнародної музейної інтеграції.
27. Видатні українські культурні і духовні діячі, меценати, науковці,
просвітники, організатори музейного будівництва в Україні та їхня роль у
збереженні національно-культурної спадщини, розвитку музеєзнавства,
вихованні національної свідомості, громадянськості, патріотизму.
28. Українське музейне будівництво за кордоном.
29. Визначні музеї, музеї-заповідники, меморіальні музейні
комплекси в Україні.
30. Аналіз мережі, змісту музейної діяльності на рівні району, міста,
області, де проживає студент, педагог, аспірант, слухач.
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31. Музейна педагогіка: сутність поняття.
32. Компетентнісні характеристики педагога і музейного працівника
в контексті організації навчально-освітньої і просвітницької діяльності.
33. Нові форми і технології музейної роботи.
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Додаток Г.
ПРАКТИКУМ ДО СПЕЦКУРСУ
Завдання 1. Ознайомтесь з досвідом організації традиційних свят
зимового циклу, організованих Національним музеєм народної архітектури та
побуту України, на основ інформації веб-сайту (Масниця. Колодій, Святе
Водохреща, Пустіть до хати защедрувати, Різдво Христове в
Наддніпрянському селі, «Зустріч зі Святим Миколаєм», Андріївські
Вечорниці, Дівочі вечорниці на Катерини, Різдво в Музеї просто неба,
Різдвяна феєрія у Музеї просто неба, «Зустріч зі Святим Миколаєм» та ін.).
Визначте народнопоетичні та ритуальні особливості зимових свят українців
(http://pyrohiv.at.ua,http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzeynarodnoy-arhitekturyi-i-byita--Pirogovo-.html).
Завдання 2. Шляхом використання методу роботи в малих групах
підготуйте дискусію на теми «Комплексні регіональні дослідження народної
культури України» та «Фондові колекції: комплектування, наукове
опрацювання, комп’ютеризація» на основі досвіду Національного музею
народної архітектури та побуту України.
Завдання 3. Знайдіть інформацію про специфіку реконструкції
трипільської
кераміки
(автор
Л. І. Смолякова)
(http://pyrohiv.at.ua,http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzeynarodnoy-arhitekturyi-i-byita--Pirogovo-.html). Схарактеризуйте символіку
трипільської кераміки на основі видання «Українська міфологія»
В. Войтовича (2002).
Завдання 4. На сайті Національного музею народної архітектури та
побуту України представлено досвід проведення семінару «Символіка
української
орнаментики» (http://pyrohiv.at.ua,http://www.primetour.ua/uk/excursions/museu
m/Muzey-narodnoy-arhitekturyi-i-byita--Pirogovo-.html).
Схарактеризуйте
ключові українські символи на основі цього досвіду, використовуючи
матеріал словника «Символи українського фольклору» (укладач –
М. Дмитренко).
Завдання 5. Підготуйте презентації про різні види народних ремесел з
метою проведення майстер-класу на тему «Традиційні ремесла і промисли,
свята та обряди українців», що можна використовувати у процесі організації
позашкільної діяльності учнівської молоді. Зверніть увагу на досвід розвитку
традицій ремесел і промислів у Національному музеї народної архітектури та
побуту України (ритуальне печиво, писанки, вироби з петриківським
розписом, глиняні іграшки, вироби з різьбленням по дереву, музичні
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інструменти, декоративні тарелі, солом’яні бички, корзини, традиційні
ляльки, рушники, килими, намітки, традиційні сорочки та рушники)
(http://pyrohiv.at.ua,http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzeynarodnoy-arhitekturyi-i-byita--Pirogovo-.html).
Завдання 6. На сайті Музею видатних діячів культури (Лесі Українки,
Миколи Лисенка, Михайла Старицького і Панаса Саксаганського)
(https://mvduk.kiev.ua/) розміщено публікації:

Гонтар Н. Фонд П. Саксаганського в Музеї видатних діячів
української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса
Саксаганського, Михайла Старицького // Науковий вісник Київського
національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. КарпенкоКарого. – В. 7. – К., 2010. – С. 305-310.

Скорульська Р. Історія Лисенкового архіву // Музика: науковопопулярний журнал. – № 1 (392). – 2013. – С. 32-35.
Підготуйте повідомлення про історію створення фондів видатних діячів
на основі фактологічної інформації, поданої у цих публікаціях, моделюючи
виступи перед учнями середньої школи.
Завдання 7. Ознайомтесь з виданнями, укладеними науковцями Музею
видатних діячів культури:

Микола Лисенко. Дні і роки/ Р. Скорульська, М. Чуєва. – Київ:
Муз. Україна, 2015. – 744 с.

Леся Українка. Сюжети з життя в ілюстраціях і документах /
Упорядники Наталія Чіп (Терехова), Ірина Веремєєва. – Київ, 2001. – 168 с.
Підготуйте презентації про життя і творчість М. Лисенка і Лесі
Українки за матеріалами цих видань. Основними адресатами мають бути учні
старшої школи. Доберіть спектр проблемних питань з метою організації
дискусійної платформи для майбутніх учителів-філологів, білігвістів,
культурологів та ін.
Завдання 8. Перегляньте відеозапис літературно-музичної композиції
«Хроніки процесів» (2014) на сайті Музею видатних діячів культури (Лесі
Українки, Миколи Лисенка, Михайла Старицького і Панаса Саксаганського)
(https://mvduk.kiev.ua/), де відтворено долю родини Старицьких, що є
промовистим прикладом знищення української інтелігенції сталінською
репресивною машиною. Запропонуйте учням фрагмент уроку з української
літератури з використанням маловідомої інформації.
Завдання 9. Під час відвідування Музею видатних діячів культури
перегляньте
документально-публіцистичний
фільм
«Рона»
(2006),
присвячений поетесі та перекладачці Вероніці Черняхівській (1900–1938),
доньці відомої української письменниці та громадської діячки Л. Старицької-
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Черняхівської, онуці видатного драматурга, письменника М. Старицького.
Підготуйте бінарну лекцію про життя і діяльність відомої діячки для учнів
старших класів.
Завдання 10. На одному з уроків української літератури для учнів 9-12
класів продемонструйте фільм «Музей видатних діячів української культури»
(2002, студія «Телекон»), у якому розповідається про історію створення та
концепцію Музею, унікальну фондову колекцію та неоціненний внесок
видатних діячів у розвиток української культури (режисер – Сергій
Маслобойщиков, оператор – Микола Гончаренко, авторський коментар –
доктор мистецтвознавства Вадим Скуратівський). Запропонуйте групі учнів
підготувати проєктну роботу в межах вивчення української літератури до Дня
слов’янської писемності і мови.
Завдання 11. Ознайомтесь з тематикою майстер-класів, які пропонує
Музей книги і друкарства (https://bookmuseum-ua.livejournal.com) – «Музейна
папірня», а також «Акварельні плямки», «Арт-книга», «Вітальна листівка»,
«Мармурування», «Скрипторій». Змоделюйте процес підготовки колективної
книги-казки для учнів 5-6 класів у межах позашкільної літературно-творчої
діяльності.
Завдання 12. Запропонуйте план-проспект написання казки учням 5-8
класів з метою підготовки до конкурсу та читання казок у рамках Фестивалю
української дитячої книги «Азбукове Королівство Магів і Янголів», який
проводить Музей книги і друкарства (https://bookmuseum-ua.livejournal.com).
Завдання 13. Знайдіть інформацію про проведення тематичних лекційекскурсій по експозиції Музею книги і друкарства України, зокрема
«Культура Київської Русі. Книгописання. Літописи», «Слово о полку
Ігоревім» і культура Київської Русі», «Рукописи і стародруки», «Атрибуція
українських стародруків XVI-XVIII ст.», «Як створювалась книга в
минулому», «Книга XIX ст.», «Книга XX ст.», «Як створюється книга»,
«Книга, обпалена війною», «Український самвидав 60-80-х років XX ст.».
Продумайте відповідно до тематичних планів з української літератури для
загальноосвітніх закладів, коли варто організовувати відповідні тематичні
екскурсії.
Завдання 14. Доцільно з учнями 5 класів відвідати тематичну екскурсію
«Книга – предмет матеріальної культури» в Музеї книги і друкарства, що
знайомить відвідувачів з еволюцією історичних форм книги – від
пергаментної до електронної. Є в музеї окремий зал, присвячений не стільки
змісту книг, як їх оформленню, де виставлені найбільші книги й найменші
(розміром 3-4 мм), книга шрифтом Брайля для сліпих. Окремо виставлені
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книги, які оформляли талановиті художники із застосуванням дорогих
матеріалів: з карбуванням по золоту, сріблу, в окладах зі шкіри, оксамиту,
дерева, металу, слонової кістки, з фініфтевими прикрасами. Підготуйте
дискусійні питання, які мають охопити проблематику цієї тематичної
екскурсії і спонукатимуть учнів до поглиблення знань з історії
книгодрукування в Україні.
Завдання 15. На веб-сторінці Національного Києво-Печерського
історико-культурного
заповідника
(http://www.kplavra.kiev.ua/ru)
запропоновано ряд майстер-класів. Обґрунтуйте можливості участі учнів
різних вікових категорій у майстер-класах, квестах з урахуванням змістового
складника шкільної освіти. З-поміж найпопулярніших є такі заходи:
«Таємниці давніх книжок». Майстер-клас з атрибуції стародруків
«Таємниці давніх книжок» від Валентини Бочковської. У кожного з учасників
є можливість не лише доторкнутись до наших найдавніших книг, але й
поринути в тексти та почитати із стародруків, яким вже 300–400 років. Також
можете зробити фото зі стародруком в інтер’єрі Музею на пам’ять про
майстер-клас.
«Мармурування». Для дітей і дорослих! Кожен учасник майстер-класу
буде мати можливість не тільки ознайомитись із однією з давніх технологій
оздоблення книжкових окладів, але й сам стане творцем незвичайного
процесу появи власного малюнку за допомогою цієї техніки.
«Акварельні плямки». Для дітей і дорослих! Запрошуємо вас провести
своє дозвілля у компанії яскравих фарб та зануритись у захоплюючий процес
творчості.
«Арткнига». Запрошуємо дітей і дорослих провести сімейне дозвілля в
Музеї книги і друкарства України на майстер-класі «Арткнига». Тут ви маєте
можливість власноруч виготовити арткнигу, познайомитись з мистецтвом
витинанки і застосувати його як графічну техніку.
«Скрипторій». У Музеї книги і друкарства України щонеділі проходять
майстер-класи з каліграфії. Тут ви зможете опанувати навички особливого
індивідуального письма, а також власноруч за допомогою гусячого пера чи
каламу написати текст вітальної листівки. За бажанням на майстер-класі ви
зможете навчитися читати і розуміти церковнослов’янську мову.
«Музейна папірня». У Музеї книги і друкарства України щосуботи
проходять майстер-класи з виготовлення паперу, де кожен бажаючий може
зробити аркуш паперу власними руками за давньою технологією.
«Гра у казку». Захід для наймолодших відвідувачів Музею (діти віком
від 4 до 9 років). У процесі гри з дітьми до неї долучаються батьки.
Завдання 16. Національний Києво-Печерський історико-культурний
заповідник (http://www.kplavra.kiev.ua/ru) пропонує виставки з таких тем:
«Відроджені скарби Києво-Печерської лаври», «Світ української ікони»,
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«Князі Острозькі: європейський вимір української історії», «Києво-Печерська
лавра в планах і кресленнях XVII – початку ХХ століть», «На згадку про
Києво-Печерську лавру. Фотографія у Лаврі». Запропонуйте учням старших
класів відвідати одну з виставок та підготувати дискусійну платформу з
проблеми взаємодії релігії, мистецтва, культури.
Завдання 17. Учням середнього віку можна запропонувати
театралізовані квести «Тарас Шевченко та Києво-Печерська лавра», «Іван
Мазепа і Києво-Печерська Лавра», що організовують співробітники
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Запропонуйте учням після участі в одному з цих квестів підготувати сценічні
етюди, які б розкривали тематику заходу, основні події, визначали роль
відомих особистостей у розвитку релігієзнавчої думки, мистецтва тощо.
Завдання 18. У Національному музеї Тараса Шевченка функціонує
віртуальний музей (http://museumshevchenko.org.ua), що відповідає тематиці:
«Тарас Шевченко і археологія», «Дослідники таємниць», екскурсія-гра
«Шевченківський Київ», «Життя і творчість Тараса Шевченка», «Поезія
Тараса Шевченка», «Святе Письмо у творчості Т. Шевченка», «Тарас
Шевченко-художник»,
«Тарас
Шевченко-офортист»,
«Т. Шевченкопортретист», «Автопортрети Т. Шевченка», «Музи Тараса Шевченка»,
«Малюнки, що оживають». «Відвідайте» з учнями одну з екскурсій та
запропонуйте групі учнів підготувати презентацію для своїх однокласників з
відповідної проблеми у межах відзначення Шевченківських днів.
Завдання 19. У Національному музеї Тараса Шевченка
(http://museumshevchenko.org.ua) кожен має можливість відвідати лекторій,
який передбачає таку тематику: «Шевченків Петербург», «Київ Тараса
Шевченка (архітектура)», «Тарас Шевченко в Києві», «Тарас Шевченко і
українські дворянські роди», «Автопортрети Тараса Шевченка», «Святе
Письмо у творчості Тараса Шевченка», «Краєвиди Тараса Шевченка» та ін.
Після відвідування лекторію різним групам учнів старших класів доцільно
запропонувати підготувати групові проекти-презентації (кожен клас може
підготувати 1 проєкт).
Завдання 20. Цікавим є досвід ігрових екскурсій, квестів,
інтерактивних екскурсій в Національному музеї Тараса Шевченка («Шляхами
Тараса Шевченка», «Карта Шевченкових пригод», «Тарас Шевченко –
мандрівник», «Рослини у творчості Тараса Шевченка» та ін.). Запропонуйте
батькам учнів та дітям відвідати відповідні заходи та за результатами участі
провести вікторину між батьками та дітьми у межах позакласної роботи.
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Завдання 21. Ознайомтеся з тематикою віртуальних екскурсій,
присвячених ювілеям видатних педагогів, навчальних закладів, педагогічних
періодичних видань чи окремих книг, що пропонує Педагогічний музей
України (http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/). Здійсніть можливе
планування відвідування цих екскурсій відповідно до навчальних планів
підготовки майбутніх учителів гуманітарного, культурологічного фаху.
Завдання 22. Національний центр народної культури «Музей Івана
Гончара» пропонує майстер-класи, лекторії з висвітлення досвіду традиційної
української культури, мистецтва та ін. Запропонуйте учням відвідати ці
заходи, сформулювавши індивідуальні дослідницькі завдання, що стосуються
такої тематики: історія костюма різних регіонів України (Наддніпрянщина,
Полтавщина, Гуцульщина, Покуття, Буковина, Західне Поділля), історія
вишивки, символіка традиційного орнаменту та ін.
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Додаток Ґ.
Глосарій
Виставка – це публічна демонстрація (експонування) досягнень у галузі
економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного
життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього
заходу1.
Виховання – процес цілеспрямованого, систематичного формування
особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох
об’єктивних і суб’єктивних факторів. У широкому розумінні виховання – це
вся сума впливів на психіку людини, спрямованих на підготовку її до
активної участі у виробничому, громадському й культурному житті
суспільства2.
Духовність – індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох
фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби
жити, діяти «для інших»3.
Духовні цінності – найвищі ідеали людства (добро, прекрасне, істина,
свобода, справедливість, святість), предмети культури, в яких вони
об’єктивувались (художні твори, релігійні, моральні і юридичні системи,
наукові теорії)4.
Екскурсія – наочний процес пізнання людиною навколишнього світу,
побудована на заздалегідь підібраних об’єктах, що перебувають у природних
умовах або розташовані у приміщеннях підприємств, лабораторій, науководослідних інститутів, музеїв та ін.5.
Експозиція – частина твору, де змальовуються суспільне середовище і
життєві обставини, в яких формувалися риси характеру дійових осіб,
історичні умови, що впливають на розвиток подій та ін.6
Експонат – музейний предмет, який виставлено для огляду, є структурною
одиницею експозиції і складає основу музейної комунікації. Експонатом у
музеї може бути як справжній (оригінальний) предмет, так і відтворення,
макети-моделі або науково-допоміжні матеріали7.
Перепелиця О.В. Художньо-творча виставка як підсумок творчої діяльності колективу / О.В. Перепелиця //
Наука і освіта. – 2014. – № 7. – С. 147-150.
2
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 53.
3
Там само. – С. 106.
4
Олас К. Духовні цінності як чинник розвитку перехідного українського суспільства / Науковий вісник
Ужгородського університету. – Серія: Політологія, соціологія, філософія. – Вип. 14. – Ужгород, 2010. –
С. 208-210.
5
Ємельянов Б.В. Екскурсознавство. – М: Радянський спорт, 2007. – 216 с.
6
Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://sum.in.ua/s/ekspozycija
7
Інструкція з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини музейного фонду
України / Міністерство культури України. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/88140
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Естетика – наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності
людиною, про суть і форми відображення дійсності й перетворення життя за
законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства8.
Естетичне виховання – складова частина виховного процесу, безпосередньо
спрямована на формування й виховання естетичних почуттів, смаків,
суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності сприймати
й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності
людини9.
Естетичний ідеал (від грец. idea – ідея, поняття, первообраз, уявлення) –
художнє уявлення про досконалість, втілене у творі мистецтва, відображення
прекрасного як належного. Естетичний ідеал визначається суспільними
тенденціями10.
Естетичні почуття – це переживання людини, пов’язані зі сприйманням нею
явищ природи, творів мистецтва, шляхетних вчинків тощо. Вони мають
якісне вираження: від легкого хвилювання, задоволення, радості чи смутку до
справжнього естетичного захоплення. При цьому естетичні почуття
зливаються з моральними. Естетичні почуття поділяють на кілька форм вияву
– почуття піднесеного, комічного, трагічного тощо11.
Завдання музею – навчити самостійно розглядати явища цілісно та в
динаміці; показати всепроникливий принцип подібності в природі, житті,
мисленні; навчити шукати подібність, аналогію для нових досліджуваних
явищ, поглиблюючи і змінюючи їхню міру необхідності; навчити
використовувати всі доступні навички й уміння в процесі пізнання12.
Культура (від лат. culture – виховання, освіта, розвиток) – сфера духовного
життя суспільства, що охоплює систему виховання, освіти, духовної
творчості (особливо мистецької)13.
Культура духовна – однин із трьох складників у поділі культури на
матеріальну, соціальну та духовну. До сфери духовної культури належать такі
галузі, як релігія, мистецтво, філософія, наука, мораль, право, політика14.
Лекція (від лат. lectio – читання) – це організований у доступній формі
систематизований виклад навчального матеріалу, будь-якого читання, теми,
розділу предмета, сутності тієї чи іншої проблеми15.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 119.
Там само.
10
Етика. Естетика: навч. посіб. / за наук. ред. Панченко В.І. – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. –
432 с.
11
Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Видання друге, перероблене і доповнене. – Вінниця: Нова
книга,
2008.
–
256 с.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://pidruchniki.com/1584072037301/psihologiya/osnovi_psihologiyi
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Любич О.І. Роль засобів музейної педагогіки в процесі виховання учнів у позашкільних навчальних
закладах. – С. 288-289. [Електронний ресурс].– Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/5262/1/Liubych_2014.pdf
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Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. – Херсон: Видавництво «Стар», 2016. – 52 с.
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Там само.
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Мистецтво – одна з форм суспільної свідомості, що відображає в образах
реальну дійсність і бере участь у її історичному розвитку; форма суспільної
свідомості, особливий вид людської діяльності, що відбиває дійсність у
конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних естетичних ідеалів. У
широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі,
галузі; майстерність16.
Мистецтвознавство – наука про мистецтво; комплексне дослідження та
осмислення усіх видів художньої діяльності; сукупність гуманітарних наук,
що вивчають художню культуру суспільства, закономірності її розвитку й
функціонування та роль в історії суспільної свідомості, а також окремі види
мистецтва, їхню специфіку, відношення до дійсності, питання генезису;
форму і зміст художніх творів17.
Мистецька освіта (термін уведений до наукового обігу О. Рудницькою) – в
сучасній педагогіці утвердилося розуміння органічної єдності мистецької
освіти з культурою у широкому тлумаченні – як сукупності цінностей,
створених людством протягом його існування, і у вузькому сенсі – як
особистісного феномена, тобто культури людини. В умовах гуманітарнопедагогічної парадигми йдеться про реалізацію цілісного підходу до
загальної мистецької освіти, який передбачає поряд із традиційним
міжпредметним викладанням мистецтв пошук шляхів інтеграції дисциплін
художньо-освітньої галузі, а також прогнозування міжпредметних і
міжгалузевих зв’язків у межах шкільної освіти, використання можливостей
поліхудожнього виховання18.
Міждисциплінарність – це зіткнення, взаємопроникнення, синергія різних
наук (дисциплін), що передбачає розвиток інтеграційних процесів, зростаючу
взаємодію, взаємозбагачення методів, інструментарію задля отримання
нового наукового знання19.
Музеєзнавство – наукова дисципліна, що вивчає закономірності виникнення
та розвитку музеїв, соціальні функції цих закладів, форми і засоби їх
реалізації на різних етапах історичного розвитку20.
Музей (від грец. museion – храм муз) – історично зумовлені
багатофункціональні інститути соціальної пам’яті, за допомогою яких
реалізується суспільна потреба добору, збереження та репрезентації
специфічної групи природних і культурних об’єктів, що усвідомлюються

Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. – Херсон: Видавництво «Стар», 2016. – 52 с.
Мистецтво України: енциклопедія: у 5 т. / редкол.: А.В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – Київ:
«Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. – Т. 2. – 1995. – 400 c.
18
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. –
1040 с. – С. 504.
19
Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності / А.М. Колот
// Социальная экономика, 2014. – № 1–2. – С. 76-83. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2014_1–2_15
20
Піскова Е.М., Федорова Л.Д. Музейна справа в Україні // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.:
В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 7. – 728 с.
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суспільством як цінність, – музейних предметів, а тому мають бути вилучені з
середовища побутування, передаватися від покоління до покоління21.
Музеї при навчальних закладах – особливі групи спеціалізованих музеїв,
що функціонують у загальноосвітніх школах, ліцеях, коледжах, професійнотехнічних училищах, позашкільних виховних установах, інститутах,
університетах22.
Музейний педагог – посередник між дитиною, відвідувачем та тими
духовними цінностями, які він прагне передати23.
Музейна педагогіка – це галузь науки, яка вивчає історію, особливості
культурно-освітньої діяльності музеїв, методи впливу музеїв на різні категорії
відвідувачів, взаємодію музеїв з освітніми установами тощо24;
інноваційна педагогічна технологія, яка ґрунтується на інтеграції суспільногуманітарних
наук:
історії,
музеєзнавстві,
мистецтвознавстві,
природознавстві, культурознавстві, лінгвістиці, соціології, психології,
філософії та сприяє розвитку творчих здібностей учнів25;
наукова дисципліна на перетині музеєзнавства, педагогіки та психології, що
розглядає музей як освітню систему26.
Музейний предмет – пам’ятка, яка має історичну і культурну цінність і
належить до музейного зібрання. Музейні предмети підлягають
обов’язковому обліку, який ведеться у порядку, встановленому Міністерством
культури і туризму України27.
Музейний фонд України – це сукупність рухомих пам’яток природи,
матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне
та наукове значення незалежно від їх виду, місця створення і форми
власності, та зберігаються на території України, складається з державної і
недержавної частини28.
Напрямами музейної діяльності – культурно-освітня, науково-дослідна,
інформаційна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна,
фондова, видавнича, реставраційна, пам’яткоохоронна робота29.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. –
1040 с. – С. 529.
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Там само.
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24
Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене і
виправлене / Семен Устимович Гончаренко. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 522 с. – С. 296.
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Неформальна освіта – будь-яка освітня діяльність, організована поза
формальною освітою. Вона доповнює формальну освіту, забезпечуючи
освоєння умінь і навичок, які необхідні для соціально й економічно активного
громадянина країни, щоб він зміг інтегруватися в суспільстві й на ринку
праці30.
Образотворче мистецтво – вид мистецтва, який ґрунтується на відображенні
дійсності в художніх образах на площині (живопис, графіка) або у просторі
(скульптура), які наочно створюють реальну картину природи, життя людини,
або є наслідком людської фантазії31.
Освіта – складне й багатоманітне суспільне явище, сфера передавання,
засвоєння й перероблення знань і соціального досвіду. Освіта – один із
найдавніших соціальних інститутів, викликаний потребами суспільства
відтворювати і передавати знання, уміння, навички, готувати нові покоління
для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення економічних,
соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством32.
Особистість – це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що
становить стійку сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують
індивіда як унікальну суб’єктивність, здатну освоювати і змінювати світ33.
Пам’ятки – об’єкти природи, матеріальної і духовної культури, що мають
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають
збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства34 .
Педагогіка – це прикладна наука, що спрямовує свої зусилля на оперативне
розв’язання важливих суспільних проблем виховання, освіти, навчання. Як
наука, педагогіка розкриває: сутність виховання людини; закони і
закономірності педагогічного процесу; умови, за яких ці закони найповніше
проявляються; умови й способи передбачення результатів педагогічного
процесу; структуру й механізми взаємодії елементів педагогічної системи35.
Педагогічна майстерність – найвищий рівень педагогічної діяльності, вияв
творчої активності особистості педагога; комплекс властивостей особистості,
що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на
рефлексивній основі36.
Педагогічний колектив – сукупність педагогів закладу освіти, які в тісному
співробітництві з обслуговуючим персоналом консолідують свої зусилля для
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. –
1040 с. – С. 583.
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Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. – Херсон: Видавництво «Стар», 2016. – 52 с.
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Соціологія: підручник / За заг. ред. проф. В.П.Андрущенка, проф. М.І.Горлача. – Харків; Київ, 1998. –
С. 49.
33
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Ліра, 2016. – 608 с.
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вирішення завдань навчання, виховання, розвитку та зміцнення здоров’я
учнівської молоді37.
Педагогічні музеї – профільна група музеїв, за допомогою яких реалізується
суспільна потреба добору, збереження та популяризації результатів людської
діяльності у сфері освіти, що усвідомлюються як педагогічні цінності,
пам’ятки педагогічної культури38.
Педагогічні технології – технології, які забезпечують перетворення
педагогічного процесу в освітній установі на цілеспрямовану діяльність усіх
його об’єктів39.
Світогляд – це інтегративна сукупність уявлень, ідей, поглядів, цінностей,
принципів, що визначають найбільш широке розуміння світу, місце в ньому
людини та її життєвої позиції, реальної поведінки з досягнення ідеалів
відповідної історичної епохи. Під світоглядом слід розуміти результат
духовного осягнення людиною, людством світу як цілісності40.
Твір мистецтва – творчо-художній феномен, формою якого є художній образ.
Твір мистецтва є продуктом переживання, вираження життя людини, він
завжди має ціннісне значення. Твір мистецтва є продуктом творчості, яка
завжди несе в собі нове, несподіване, що порушує, або змінює усталені
уявлення41.
Цінності – це властивості буття, які створює людина, або які мають певне
ставлення до неї. У теорії цінностей категорія цінностей виступає як залежна
від історії розвитку, соціальних умов, суспільних відносин, діалектики
абсолютного й відносного, об’єктивного й суб’єктивного42.
Художнє виховання – потреби у мистецтві, здатності відчувати і розуміти
його, активізація бажання ознайомлюватися з художніми цінностями43.
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Додаток Д.
Музейна педагогіка у неформальній освіті педагогів-практиків:
методичні рекомендації

РОЗДІЛ 1
ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Для України питання музейної справи і підвищеної суспільної ролі
музеїв у вихованні нації, зміцненні державності, культурно-освітньої
взаємодії зберігатимуть свою актуальність. Об’єктивність в аспектах та
оцінюванні історії буття українського народу, перспективи його
суспільного і державницького розвитку – завдання, що формуватимуть у
подальшому культурно-освітню політику. За умов відсутності правдивої
історії музейної педагогіки складно сподіватися на появу обґрунтованої
наукової теорії, а відтак неможливо об’єктивно вибудовувати практику.
Історія, теорія і практика завжди наділятимуть різноманітні суспільні,
культурні, політичні середовища своїми сенсами, знаннями, ідеалами
відповідно до своєрідностей епохи. Розвиток музеїв безперервно
розширював їхні культурно-освітні, просвітницькі, науково-дослідні
функції, які, як правило, містили в собі значну виховну й ідеологічну
важливість.
Безумовно, з часів, коли греки вшановували богиню пам’яті
Мнемозіну, будували храми на честь муз-покровительок наук і
мистецтв, називали ці місця музейонами, в яких зберігалися мистецькі
пам’ятки, можна стверджувати про появу нових соціальних інститутів в
історії цивілізації. Цій культурній суспільній трансформації передувала
ще більш рання еволюція збирання музейних цінностей у країнах
Стародавнього Сходу, Єгипту, все починалося із дорогоцінних речей і
прикрас, зброї, одягу, посуду, побутових предметів. І на кожному етапі
історичного розвитку цивілізацій ці колекції та сховища, експозиції і
виставки, мистецькі пам’ятки матеріальної, духовної культури
відігравали свою пізнавальну, естетичну, громадянську, ідеологічну
роль. Особливість діяльності музеїв полягала не лише в тому, щоб
збирати, колекціонувати, вивчати і зберігати пам’ятки історії й культури,
але й використовувати цей потенціал для їхньої популяризації в
суспільстві. Хоча збирання музейних предметів переслідувало завжди
певну мету відповідних соціальних верств, проте особливо на етапі
показу, комунікації, передачі їх масам формувалася чітка мотивація.
Відбувався не просто процес передачі інформації, знань минулого, але й
закладалися ті сенси і цінності, що мають сприйматися народом.
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Відповідно замало тільки осмислення загальнолюдської вартості – без
минулого немає майбутнього. Правлячі стани і режими розглядали музеї
передусім як суттєвий інструмент політичного, ідеологічного, моральноетичного, духовного, психологічного впливу на суспільну культуру і
свідомість.
З погляду на концепцію сучасної музеології музейна справа має
інтегруватися в соціокультурне навколишнє середовище, максимально
соціалізуватися. Надважливим завданням музеології є його ретрансляція
сучасних реалій і завтрашніх перспектив за допомогою відтворення
минулого, нагадування про культурний спадок давнини. Такою
парадигмою користуються ось уже майже 40 років і суспільні рухи
«нової музеології».
Кожна національна музейна політика попри загальні правила і
норми здійснює одну надзвичайно важливу місію – музей покликаний
бути провідним чинником для самоусвідомлення, самоідентичності
громадянського суспільства, народу, нації, формувати почуття
приналежності до конкретної культури, етнокультури, оскільки без
пізнання власного історично-культурного, духовного, інтелектуального
доробку стають неможливими діалогічність й об’єктивна сприйнятність
загальнолюдських цінностей, інших культур. На такий вектор розуміння
щодо реалізації принципу культуровідповідності у виховні системи
націй і держав особливо чутливо реагує українство, яке пройшло і
проходить нині складні шляхи свого національного самоусвідомлення.
Відомий український мислитель і духовний провідник нації Іван Огієнко
так описував у книзі «Українська культура» історичну долю свого
народу: «Шлях той не вів тихим гаєм, не йшов квітчастими лугами, –
шлях нашого народу завше був тернистим шляхом, важкою хресною
путтю, тим шляхом, що вів окривджений народ наш на Голгофу. Це про
наш народ співають пісню:
«Ой горе тій чайці-небозі,
Що вивела діток при битій дорозі».44
Справді, доволі короткий історичний період український народ мав
змогу забезпечувати власний культурний розвиток, який підтримувався
державою, а музейна справа сприяла самоусвідомленню себе як
окремішньою етнокультурною спільнотою. Так було, наприклад, в
період протомузейної еволюції, за часів Київської Русі. Слід визнати, що
в ці часи було створено, вибудовано унікальну культурно-мистецьку
спадщину, зібрано й збережено безцінні художні, наукові, духовні
пам’ятки української культури, значна кількість яких знаходилася в
44

Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – Київ: Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – С. 4.
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Десятинній церкві, Софійському соборі, Києво-Печерському монастирі.
Проблиски культурного музейного відродження можна простежувати у
період Гетьманської держави, УНР, коли явище українськості ставало
доконаним фактом державної політики, а музейна справа орієнтувалася
на основи націєкультурності. Київ, Батурин, Глухів, Чигирин у періоди
зміцнення козацької держави, правління гетьманів-державників і
просвітників ставали місцями зібрань значущих історично-культурних,
мистецьких, наукових творів і пам’яток, колекцій книг, художніх виробів
і картин. «І який би бік життя ми не взяли, – пише І. Огієнко, – ми скрізь
побачимо, що народ наш виявляє себе окремим, своєрідним народом,
народом з самостійною культурою…»45. Далі він зазначає, що
«Київський музей, Полтавський, Подільський та Катеринославський
дуже виразно свідчать, що створив наш народ. A коли буде в нас свій
національний музей, де згуртується все, що має народ наш, тоді всім
стане ясно, що й тут український народ бере почесне місце серед инших
по своїй творчості»46. Отже, І. Огієнко як державний діяч і просвітитель
підкреслює самостійність і помітність серед «інших» української
культури – культури оригінальної, своєрідної. Проте він наголошував не
лише на вищості національної культури, але й на можливості
презентувати її своєму народу і світу через наявність національних
музеїв. Коли в епоху Відродження відбувається блискучий розквіт
культури Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Голландії, Aнглії з ідеалами
віри у велич, могутність, красу людини, утверджується доба
Просвітництва (ХVІІ–ХVІІІ ст.) з її проголошеними найкращими
формами державного управління (Ж. Ж. Руссо з його «Громадським
договором»), українці продовжували творити культурні цінності,
зазнавали утисків і поневірянь бездержавного народу. «За татарами
пішла Литва, а за Литвою Польща, а за Польщею Москва – так Україна
спадала з обіймів, в обійми, йшла без спочивку, без змоги утворити собі
по серцю вільне життя… І можна тільки дивуватися, як це народ наш
надзвичайно тернистим шляхом досяг такої великої культури»47.
Україна за умов перебування в обіймах феодального, а не
освіченого
абсолютизму,
перетворювалася,
особливо
після
Переяславської угоди, у країну втрачених можливостей, коли цілком
знецінювалися її культурні традиції, мова, історія, церква, мистецтво.
Сильніша своїм агресивним варварством держава намагалась упродовж
століть понівечити, вкрасти і привласнити українську культуру.
Колонізатори усвідомлювали, що «успіху» можна досягти лише тоді,
Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – Київ: Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – С.21.
Там само. – С.12.
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коли народ буде культурно втраченим, денаціоналізованим, нездатним
до самозбереження і прогресивного поступу. Такий народ асимілюється,
розчиняється серед інших, стає запопадливим і прирученим. Таким
чином, боротьба українства за власну державність та ідентичність була
боротьбою за національну культурність і природовідповідну життєву
традиційність. Виглядало все це таким чином: європейське
просвітництво з його критикою і несприйняттям абсолютистської
держави, тотального поневолення особистості, ідеєю вирішення
суперечностей у суспільстві через виховання, знаходилося на межі
протилежних інтересів та цінностей, які пропагувалися й
утверджувалися в царсько-імперській Росії. Попри всі суперечливі
аспекти, які містилися в ідеях Просвітництва, все ж ідеали розуму,
прогресу, демократичної республіки, виховання, сприятливого
соціального середовища для розвитку людини, суспільства, держави
були абсолютно неприйнятні для того політичного, соціокультурного
устрою, в якому знаходилася Україна.
Ігнорування європейськими, загальнолюдськими цінностями для
Росії стало звичайною теорією та практикою життєдіяльності,
незалежно від змін політичних і суспільних режимів. Цар, імператор,
ліберал і чорносотенець, більшовик і меншовик, сталініст і сучасний
російський «неодемократ» наділені універсальним імунодефіцитом
демократії, гуманізму, толерантності у ставленні до «іншого», «інших»
культур, зокрема української. Для України й української культури
страшним був не абсолютизм як форма державного устрою, а будь-яка
інша політична система в Росії (як і в інших країнах-поневолювачах),
оскільки всі вони були «заражені» антиукраїнськістю. Гноблення
відбувалося не формою, а денаціоналізаторською сутністю державної
політики, яка національну культуру, церкву, мову, історичну пам’ять або
нищила, або використовувала споживала їх як «перегній» для власного
зростання. Різниця впливу абсолютизму як недемократичної форми
правління на розвиток своїх національних культур у Франції чи Aвстрії
та України, що як бездержавна одиниця знаходилася під контролем
чужинецького абсолютизму, є величезною. Скажімо, у тій же Франції з її
офіційним стилем абсолютистської держави навіть за таких умов ніколи
не втрачався інтерес до наукових, культурно-освітніх, мистецьких
процесів, стимулювався розвиток національного «Я».
Варто згадати «культурні» реформи кардинала Рішельє, який
сповідував вагомість абсолютистських ідей. Проблема полягала лише в
тому, що під час розвитку культури, мистецтва, мови, творчості ідеологи
абсолютизму прагнули монопольно впливати на духовне і культурне
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життя Франції. У 1635 р. було засновано підконтрольну уряду і королю
Французьку академію, місія якої полягала у збереженні та розвитку
французької мови. Пізніше було створено Королівську академію
живопису та культури, Aкадемію архітектури, а через три десятиліття –
Aкадемію наук (1866 р.).
Яке значення для країни та її народу мали подібні трансформації
культурного, духовного життя? Передусім становлення національної
науки, культури, мистецтва відігравало виключно особливу роль у
формуванні політичної нації. Вітчизняні дослідники теорії розвитку
європейської культури так оцінювали тодішні процеси: коли Aкадемія
«заходилася укладати словник, а згодом і граматику французької мови,
то це сприяло зміцненню політичної єдності країни й подоланню
сепаратистських тенденцій, формуванню нації, найважливішим
знаряддям якого є єдина національна мова». І незалежно від того, чи в
країні домінувало барокове мистецтво з його ренесансними традиціями,
чи класицизм, що відображав абсолютистські ідеї й офіційну естетику,
національна культура не зупинялася у своєму поступі. Таке може
відбуватися лише в середовищі неупокореної, вільної національно,
духовно, політично нації. Таким чином, саме суспільно-політичні
чинники забезпечують природний розвиток національної культури,
самосвідомості, громадянськості народів. Лише політично вільний
народ здатен створювати велику культуру, вести цивілізаційний
міжкультурний діалог, стверджувати себе державно, національно,
особистісно. Невільному доводиться докладати неймовірних зусиль в
умовах політичного, національного, соціального приниження, щоб
зберегти культурне життя власного «Я» в умовах усвідомлення
безнадійності свого буття при втрачених культурних традиціях і
здатностях створювати національний продукт. У часи, коли Aнна
Київська зійшла на французький трон відносини між Київською Руссю і
Францією були рівними, здійснювався діалог культур. Доля в
подальшому наказала йти двом народам до власного самоствердження
різними шляхами.
Українській культурі, позбавленої власної державницької ніші,
вготовано було пройти надскладні випробування48. Наукові, художні
твори часто нагадують про цей період. У романі Тетяни Пишнюк
описується життя Едігни – онучки Ярослава Мудрого, доньки Анни
Ярославівни, яка втекла з Парижа, бо мріяла дістатися золотоверхого
Києва, міста своїх предків, які «стали над Руссю святим оберегом,
Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: європейський контекст / І.В. Лосєв. – К.: Либідь, 1995. –
С. 195.
48
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щитом захисним», ніби нагадували кожному:якщо «забудеш про Рід
свій, Мову свою, Віру свою – завжди знайдеться на твою Душу
двоголовий орел… Тільки Дома ти рідний…»49. Сучасна ситуація
потребує особливого ставлення до подібних образних оцінок та уявлень,
оскільки без цього безперспективними є намагання власного
самоствердження українства як суб’єкта світової політики. Навіть
окремі яскраві проблиски державницького й культурного життя
українців час від часу ставали предметом уваги, пошани і захоплення
для європейців. Наприклад, як сталося це з трактуваннями подій під
Полтавою, коли І. Мазепа ступив на дорогу свободи у боротьбі з Росією.
Тоді завдяки чину українського гетьмана Європа заговорила про Україну
богемними талантами Байрона і Гюго, Словацького і Ліста та багатьох
інших митців. Почуття і прагнення до свободи є тією найвищою
загальнолюдською цінністю, на якій вибудовується велич кожної
національної культури. Така якість властива культурі, народ якої
бореться за свободу, є вільним і гідним.
Нація зобов’язана щоденно і щогодинно самовиховуватися,
пам’ятати, що будь-яке самоприниження, втрата своєї «самості»,
захоплення чужими цінностями й ігнорування своїми, активізує
експансійну політику поневолювачів навіть тоді, коли жертва вже на
волі. Поневолювачі народжуються там, де зрощено рабську психологію,
втрачено імунітет захисту національного «Я». Культура й політична
історія України нагадує про цю систему взаємозалежностей. Правда,
вона стверджує й іншу закономірність, коли в умовах національнокультурного і політичного поневолення українці зуміли впродовж
століть вистояти, зберегти свою культуру, ідентичність.
Проте якою була б українська культура, якщо б ми творили її як
вільні громадяни у своїй державі, про що неодноразово нагадував
І. Огієнко. І попри все Україна, розділена імперіями й чужинськими
державами, була тим благодатним місцем, де не завдяки, а всупереч
культивувалася освіта, різні мистецтва, висока духовна, інтелектуальна,
музична культура. Культурна реформація Європи періодів Відродження і
Просвітництва не пройшла осторонь України. Про цю сторінку
національної історії свідчить поява у 2017 р. цікавої наукової розвідки
«Реформаційні ідеї на українських землях ХVІ-ХVІІ ст. (100
протестантських діячів): Словник». Книга вміщує сто авторських
статей, які характеризують найвизначніших діячів протестантського
руху.
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В Україні друкується величезна кількість книжок, з’являються
багато бібліотек, книги надходять із-за кордону і зі своїх друкарень. Під
час аналізу історії музеїв, освіти, педагогіки, культури слід акцентувати
увагу на тому, що впродовж тривалого історичного періоду ці сфери
були пов’язані, насамперед, з книгою. Культура завжди орієнтувалася на
книгу. Найчастіше вона ставала першопоштовхом для культурного
відродження, піднесення народів і націй. У своїй книзі «Протирання
дзеркала» український письменник М. Слабошпицький згадує
Ф. Тугласа, який писав: «Якщо книга – критерій культури, значить, вона
і зброя культури; якщо книгою визначається рівень розвитку народу,
значить вона сприяє досягненню цього рівня»50.
Книгу творили, робили її популярною передусім наука, література,
друкарський верстат і, навіть, нова система поштових послуг. Водночас
освіта, наука, культура, література стрімко розвивалися за допомогою
книги. Ті народи, держави та їхні правителі, які ігнорували такі
цивілізаційні досягнення: друкарський верстат, книга, публічна наука,
прирікали себе на тривалу культурну, економічну, політичну відсталість.
Принагідно згадати правління султана Селіма І, який у 1515 р. видав
указ, в якому погрожував смертною карою кожному, хто скористається
друкарським верстатом. Мусульманські вчені у минулому забезпечили
європейських учених ідеями та натхненням, а тепер були відрізані від
новітніх досліджень. Відсутність культури книги сприяла появі лженаук
і появі хибних уявлень.
Отже, розвиток культури кожного народу, його національна
свідомість, мова, торжество історичної правди і справедливості
пов’язано з книгою. Книгодрукування було в основі національнокультурного розвитку і в Україні. Хоча усталеною оцінкою залишається
факт про перший друкований твір («Aпостол»), виданий І. Федоровим у
1574 р., проте, ймовірно, перша українська друкарня з’явилася століттям
раніше, коли С. Дронан, львівський міщанин, подарував церкві
Св. Онуфрія власну друкарню. Достовірність цієї події є очевидною,
адже король Казимир ІV підтвердив її своїм привілеєм у 1469 р. Слід
зазначити, що з львівською друкарнею пов’язана і видатна подія ХVІ ст.,
адже в 1574 р. тут вийшов перший український підручник – «Буквар».
Значне місце в історії української книги займає Острог, зокрема
діяльність князів Острозьких. Тут вийшла визначна Острозька Біблія
(1581) – перше повне друковане видання Біблії слов’янською мовою, а
роком раніше – Новий Завіт.
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Дослідники вважають, що в Україні ставлення до книги на той
період радше було ставленням до пам’ятки духовної культури, а не до
предмету товарного обміну, торгівлі. Безумовно, розвиток української
книжності відбувався в умовах неперервної традиції засвоєння
візантійської спадщини, яка мала авторитет серед освічених українців,
але від середини XVI ст. на українські землі дедалі активніше
проникали пам’ятки західноєвропейської та центральноєвропейської
культур загалом і літератури зокрема, здебільшого в друкованих
виданнях. Головними посередниками під час передачі західних пам’яток
були чехи та поляки. Спалах розвитку національної книжності
насамперед виявився в істотному розширенні кількості пам’яток. Під
впливом друкованих чеських та польських реформаційних переробок,
що з’явилися в Україні, українські книжники виконали переклади
літургійних і канонічних текстів. Серед таких пам’яток насамперед
варто зазначити Крехівський апостол другої половини XVI ст. (після
1563 р.), переклад з кальвіністського видання, Новий Заповіт Валентина
Негалевського 1581 р., переклад з польського социніанського тексту
1577 р. Мартина Чеховича.
Завдяки друкованому слову масовими тиражами виходили перші
українські книжки, зокрема граматики для вивчення мов («Aдельфотес»,
1591 р.; «Граматика словенська», 1596 р.), до створення яких
долучилися Львівська братська школа та відомий учений Лаврентій
Зизанія, який був також автором першого українського друкованого
словника «Лексиса». Книги, підручники, наукові трактати, що були
написані і видруковані українцями мали великий успіх у багатьох
країнах. Так, упродовж двох століть «Граматика» М. Смотрицького
(1619 р.) використовувалася у школах слов’янських країн. Розвиток
літератури, спричинений також активізацією друкарської справи,
відігравав значну роль у зростанні національної свідомості українців.
Значного поширення набуває в другій половині ХVІ ст. полемічна
література, спрямованість якої полягала в захисті національної традиції,
віри і прав українців. Її найвідоміші представники (С. Зизанія,
М. Смотрицький, Г. Смотрицький, І. Вишенський) різко виступали
проти польської реакції, підтримували національну ідентичність
українства. Яскраво виражений політичний характер мали трактати
митрополита Іова Борецького у 20-х рр. ХVІІ ст. Книгодруки ХV–
ХVІІ ст., суто з’явилися і створювалися в Україні, є унікальною
складовою національної музейної культури. Понад 200 музейних
пам’яток полемічної літератури, які збережені в музейних закладах,
розширюють суспільне розуміння ролі книги, друкарської справи,
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національної науки, просвітництва для культурного поступу народу,
його боротьби за збереження й утвердження власної ідентичності,
національної пам’яті. Українська музейна політика має бути
сконцентрованою на своїх витоках, підкреслювати, що культурні
процеси, зокрема в галузі книгодрукування, розвивалися в контексті
європейського просвітництва і значно випереджали Московію (Росія – з
1713 р.).
В українській друкарській справі задовго до Петра І вводився
друкований шрифт, а також скорочений, у книгах з’явилися гравюри
світського характеру, оздоблені рамками, орнаментами тощо. Особливо
високим рівнем книгодрукування відзначалася Києво-Печерська Лавра.
Окрім церковних видань, богословської літератури тут видавалися
світські твори, навчальна, політична література, яка створювалася на
основі високої поліграфічної техніки. Коли у 1625 р. в місті Малині була
збудована паперова фабрика, книгодрукування в Україні поліпшило
свою якість. На середину ХVІІ ст. в Україні функціонувало 25
друкарень, окрім них, набули розвитку також мандрівні друкарні, що
підтверджувало високий культурно-освітній і науковий рівень
українського суспільства напередодні її колонізації Московією. Справді,
подальше перебування України під протекторатом Росії призвело до
цілковитого занепаду українського книгодрукування. У 1863 р.
Валуєвський циркуляр заборонив друкувати будь-які книги українською
мовою, 1876 р. – Емський указ царя забороняє друкування, ввезення з-за
кордону перекладів будь-яких книг українською мовою. Також
заборонялося друкувати українську дитячу літературу. Зазначені факти,
свідчать про вкрай несприятливі політичні, соціальні, правові умови для
розвитку української книги, що негативно позначалося на шкільній
справі, науці, культурі, національній свідомості. Друковану українську
книгу забороняли для того, щоб знекорінити душу народу,
денаціоналізувати школу, нівелювати спротив українців, які боролись і
протестували проти політичного, культурного, духовного гноблення.
Період, коли із 25 друкарень в Україні на 1648 р. 17 належали українцям
і видавали книги українською і церковнослов’янською мовами, перестав
існувати. Україна втратила власну державність, потерпала від
культурної, духовної, політичної, економічної окупації. Для української
книги, українського слова настали часи репресій і поневірянь. З одного
боку, українську книгу «мордували» в Росії, з іншого – відбувалися
жорсткі утиски з боку католицької консисторії Польщі. Скрізь діяла не
тільки державна, але й церковна цензура. Друкована українська книга
після свого ренесансу (ХV–ХVІІ ст.), коли вона стала важливим
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чинником культурного і політичного життя, зазнала відчутного тиску та
агресії з боку чужинської влади.
Сучасники, пізніші дослідники відзначають високу якість тодішніх
українських книжок, їхній науковий метод. І коли скупчити все, – пише
І. Огієнко, – що, скажемо, читав Іоаникий Галятовський, то просто диву
даєшся, як багато книжок закордонних було тоді у нас на Вкраїні…51. У
цій цитаті національного мислителя прихована наша сила і слабість,
слава, і трагедійність. За умов таких тісних контактів з європейською
культурою, таких видатних учених і митців Україна ставала донором
Росії, «годувала» її своєю культурою, наукою, мистецтвом.
Практично українська культурна традиція була в основі
московського (російського) духовного, культурно-освітнього розвитку.
Звучатиме логічно твердження, що саме українізація московської
«культури» сприяла суспільній трансформації в Росії, впливала на всі
важливі сфери життєдіяльності. Так сталося, що будь-яка сфера: історія,
культура, філософія, педагогіка, музеєзнавство, право, археологія,
політологія та соціологія, в цілому вся гуманітаристика – продовжують
частково знаходитися під впливом російської методологічної парадигми.
Вона активно пропагується «русским миром», офіційною державною
політикою РФ, ЗМІ, вихваляюється своїми культурно-історичними
досягненнями, але при цьому забуває чи свідомо ігнорує факт: «Тож хто
навчав московитів (ще до правління династії Романових) читати, писати,
друкувати, творити духовний і матеріальний продукт?» Варто нагадати
«мертвим, живим і ненарожденим», що це були мислителі, просвітники,
духівники «гуманістичної українізації», які докорінно якісно
відрізнялися від пізніших представників-місіонерів експансіоністського
«русского мира». Прикро про подібне констатувати в ХХІ ст., але слід
визнати, що генетично передане забування нагадує про себе і понині.
Нарешті, і московський театр, і драматична література є справою
українських талантів, які ще в ХVІІ ст. відкрили московитам театр як
суспільно-культурне явище. Драматичні твори (С. Полоцький,
Ф. Прокопович, Д. Ростовський (Туптало), І. Хмарний, С. Чижевський
та ін.), драматурги і артисти в ХVІІ–ХVІІІ ст. цілком домінували в
Москві. У Московській академії п’єси ставили лише українці. Окрім
того, вони утворили низку шкільних театрів у Казані, Новгороді,
Тобольську, Смоленську.
Так, на матеріалах музеїв Української РСР у 1980 р. був виданий
навчальний посібник «Музеєзнавство» як курс лекцій для студентів
гуманітарних факультетів університетів, працівників культури. Попри
51
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всі ідеологічні посилання, визначальним у цій книзі був, як зазначено у
передмові, концепт, що «надійним орієнтиром у розв’язанні складних
проблем музеєзнавства служили ленінські теоретичні положення про
культуру, культурне будівництво»52. Безумовно, така «методологічна»
база заперечувала існування понять «українська культура»,
«український народ», «національна спадщина» тощо. Натомість
наскрізно включені їхні замінники – «матеріальна і духовна культура
радянського народу», «духовний світ громадянина Країни Рад»,
«Ленінська національні політика», «радянський музей». Отже, у І
розділі «Роль і значення музеїв. Музеєзнавство як наука» зазначалося:
«Радянські музеї є важливими ідеологічними закладами…,
методологічною
основою
радянського
музеєзнавства
стало
марксистсько-ленінське вчення і радянське музеєзнавство активно
спростовує псевдонаукові теорії сучасної буржуазної музеології,
послідовно обстоює свої марксистсько-ленінські методологічні
засади»53. Звісно, у такій ідеологічній ніші було неможливо
впроваджувати ідеї української національної справи. Навіть побіжний
аналіз джерельної бази таких підручників, навчальних посібників чи
монографій переконливо доводив, що музеєзнавство орієнтувалося
лише на політику й ідеологію радянського (російського) музейного
будівництва. Автори (В. Ленін, К. Маркс, М. Калінін, Н. Крупська,
A. Луначарський,
М. Горький,
Л. Брежнєв),
що
визначали
методологічний зміст подібних праць чи рішення компартійних з’їздів
унеможливлювали навіть наближення до усвідомлення необхідності
утверджувати ідею української національної матеріальної та духовної
спадщини, пропагувати і популяризувати саме культуру українського
народу. Будь-які намагання акцентувати на цьому увагу, здійснювати
наукові розвідки, тим більше публічно проголошувати національні
цінності розглядалися як вияви буржуазного націоналізму,
переслідувалися і карались. Своєрідне трактування пам’яток історії та
культури, природничо-наукові знання визначалися радянською
суспільно-політичною концепцією, метою якої було формування
марксистсько-ленінського світогляду, здійснення комуністичного
виховання. Зміст виховних процесів у музейному середовищі залишався
і в радянську епоху імперським, великодержавним, «великоруським» та
антинаціональним, що і за часів царської Росії. Питання національного
Мезенцева Г. Музеєзнавство (на матер. музеїв Української РСР): Курс лекцій / Г. Мезенцева. – Київ: Вища
школа, 1980. – С. 4.
53
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школа, 1980. – С. 4.
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культурного розвитку народів, насамперед українського, як природного
права, могло розглядатися лише в контексті «наукової» ленінської теорії
з національних проблем. Усе, що не збігалося з цими постулатами, не
вписувалося в цю ідеологічну програму. Ідеали європейського
просвітництва не були популярними ні в царській Росії, ні в СРСР.
Водночас, коли серед ідеологів Просвітництва набувало поширення
поняття «громадянин світу», пропагувалося співгромадянство і
братство, засуджувалось зневажання інших народів, підтримувався
доброзичливий інтерес до етнокультурних своєрідностей, тоталітарні
режими, серед яких виділявся більшовицько-сталінський устрій, в теорії
та на практиці здійснювали політику «плавильного казана». Правда,
колоніальним синдромом хворіла і західна «бюрократія», не воліла
бачити культурні та фізичні геноциди стосовно українського народу. У
СРСР за півстоліття, від геноцидних 30-х років і до 1989 р., зникала
щороку одна мова, культура, а, отже, – етнос, народ. За таких обставин
музейна справа в Україні функціонувала у площині денаціоналізації,
«совєтизації» і русифікації. Хоча напередодні проголошення
незалежності, у 1980-і рр., в Україні й діяло понад 4 тисячі музеїв на
громадських засадах, понад 150 державних із різноманітними
колекціями й музейними предметами, проте всі вони знаходилися під
тотальним контролем комуністичного режиму.
Хоча в Україні у повоєнний час відбувалося пожвавлення
музеєзнавчої роботи завдяки появі нових музеїв, музейних альбомів,
путівників, буклетів, каталогів, збірників праць, значно активізувалася
просвітницька, яка радше була пропагандистською, діяльність, проте
музейне будівництво цілком відповідало партійно-більшовицьким
директивам з їхніми русифікаторськими принципами. Низка ученихфахівців з музейної справи (М. Катернога, Г. Мезенцева, М. Бондар,
Л. Славіна, A. Василенко, К. Матейко, І. Буланий, І. Явтушенко та ін.)
займалися різноаспектними напрямами культурної та музейної
діяльності, творили відповідно усталених догм, ідеологем, принципів,
спрямованих на виховання «радянського народу», розкриття змісту
експозицій і музейних фондів у науково-теоретичному, культурноосвітньому контексті через ідеологічний та політичний аспекти
тогочасного суспільного устрою. Скажімо, підготовлена (розроблена)
програма спецкурсу «Історія музейної справи та її сучасний стан»
(1972 р.) у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка на
кафедрі археології та музеєзнавства відображала сутнісно і структурно
ті ідеологічні замовлення, які характеризували політичну систему.
Обов’язкова і додаткова література, що пропонувалася до ХІХ розділів
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програми формувала її змістову й концептуальну складову. Твори
В. Леніна, праці з історії музейної справи в Росії та СРСР, основа
радянського музеєзнавства, завдання перебудови краєзнавчих музеїв та
формування музейної експозиції, видані у Москві із закладеними в них
«цінностями», формували й відповідні знаннєві та світоглядні
характеристики, а не тільки вузькопрофесійні, бачення музейної справи
в Україні. Позитивно, що в програмі Київського університету чимало
питань присвячено українському (під питанням) музеєзнавству:
розвиток Київського, Миколаївського, Одеського, Феодосійського,
Керченського,
Львівського,
Чернігівського,
Харківського,
Катеринославського музеїв; історичних музеїв та історикоархеологічних, військово-історичних та краєзнавчих; літературномистецьких музеїв та архітектурно-історичних заповідників, музеїв
мистецтв та народної творчості.
У програмі також презентуються імена українських письменників:
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, а також музеї
AН УРСР – ботанічний, зоологічний, археологічний. З одного боку,
українознавча тематика музеєзнавства змушена була знаходитися в
суспільному просторі, оскільки це відповідало інтересам комуністичнототалітарного режиму, якому необхідно декоративною політикою гасел
національного характеру і надалі утримувати Україну в межах
російського (імперського) інтернаціоналізму. З іншого – ідеологія та
практика «уресерівського» музеєзнавства були зорієнтовані таким
чином, щоб до кожного факту, явища, музейного предмету, історичної та
культурної пам’ятки україністики додавалося таке «наукове» публічне
трактування, такий ідеологічний тягар та усталений колоніальний
рудимент, щоб українська культура, історія, мистецтво, наука,
література, політика, державність або розчинялися у великоросійській,
або фальсифікувались, або привласнювались, або як національний
доробок виглядали вторинними і неповноправними. У вступі програми
музеєзнавства, де формувалися мета і завдання навчального курсу
окреслювалися такі теми: «Роль музеїв у комуністичному будівництві»;
«Постанови КПРС і Радянського уряду про музеї»; «Ленін про
культурне надбання»; «Ідейно-виховна та пропагандистська діяльність
музеїв»; «Завдання музеїв у світлі рішень ХХІV з’їзду КПРС»;
«Організація роботи в радянських музеях»; «Історико-революційні
музеї»54.
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Показово, що головний університет продовжував пропагувати
комуністичні ідеали навіть у часи активних рухів доби національного
відродження, коли вже була прийнята Декларація про державний
суверенітет України, яка проголосила, що «Українська РСР як суверенна
національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі
здійснення українською нацією свого невід’ємного права на
самовизначення»55. Наприклад, у 1990 р. була підготовлена навчальна
програма спецкурсу для студентів історичного факультету «Історичний
досвід, сучасна теорія та практика музейної справи». У ній поряд з
професійно необхідними для вивченнями темами, трапляються й такі
абсолютно тенденційні й ідеологічно упереджені питання: класики
марксизму-ленінізму про значення культурної спадщини для побудови
комуністичного суспільства; ленінський план монументальної
пропаганди; внесок Леніна в музейне будівництво; радянська музейна
політика; «Великий Жовтень» – початок нового етапу в розвитку
вітчизняної музейної справи; формування нової музейної справи в
СРСР; наукова концепція радянського музею; активізація партійного
керівництва музейним будівництвом; музей як засіб ідеологічного
впливу; з’їзди народних депутатів СРСР про завдання культурного
будівництва в СРСР”56. В абсолютній більшості програм і навчальних
посібників поставлені завдання стосувалися культури, історії, науки,
музейної діяльності в Росії та СРСР. Привласнені Росією древньоруські
зібрання, які належали Київській державі, Оружейна палата з ХІV ст.,
Петровська кунсткамера, Ермітаж; праці М. Ломоносова, В. Стасова,
Л. Толстого, творчість усіх відомих російських художників, розвиток
науки; Московський історичний музей, музеї революції, К. Маркса і
Ф. Енгельса, музеї Леніна в Москві та Ленінграді, воєнно-історичні
музеї (панорама «Бородіно»), Воєнно-морський музей в Ленінграді,
Радянської армії в Москві, Музей Чорноморського флоту, Третьяковська
галерея, Музей образотворчого мистецтва в Москві, Театральний музей
імені Бахрушина, палаци Москви, Ленінграда, Останкінський палац,
палаци в Петергофі та м. Пушкін, музеї російських письменників, музеї
революції та трудової слави, виставки в Москві та інших містах Росії.
Цей перелік не є висмикуванням чи констатацією фактів. Він передусім
свідчить про витіснення української культури, історії, мистецтва, про
підміну їх «братніми» культурно-історичними імперативами, а то і
політичним сурогатом. Очевидно, ця стратегія чинилася не лише від
Декларація про державний суверенітет України. Конституція України. Офіційне видання. – Верховна Рада
України. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 92 с.
56
Програма спецкурсу для студентів історичного факультету «Історичний досвід, сучасна теорія і практика
музейної справи». – Київ: КДУ, 1990. – С. 10-14.
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нетерпимості, підступний погляд сягав далеко за обрії. Комуністичний
СРСР чи царський абсолютизм однаково, відповідно часу, вбачав
загрози для свого існування в українському національно-культурному
русі. Його сутність полягала в знищенні імперії, а не просто в боротьбі
за розкріпачення, землю чи 8-годинний робочий день.
Один із відомих українофобів, депутат російської Держдуми
Катков сказав, що польське повстання ніщо у порівнянні з народженням
літературної української мови, яка вдарить у серцевину імперії та
розтрощить її. Цей образ – ознака боротьби української культури,
літератури, мови правдивої національної історії, що дарують народу
істину, гідність, свободу і державність. Синтез страху і ненависті у
ставленні до України характеризував російську імперію незалежно від
того, в яку політичну свитину вона вдягнута. З боку Росії будуть
піддаватися експансії (духовній, економічній, культурній, мілітарній,
інформаційній, психологічній) всі важливі життєві сфери України. І буде
залежати вектор агресії не лише від правлячої Кремлівської касти, але й
від ментальності й морально-етичної культури росіян.
На сьогодні, коли аналізуються ці процеси, Україна посідає друге
місце після СШA за показником «хто є ворог для Росії» – 29%. Частка
тих, хто негативно ставиться до України до 56%. Отже, виокремлені
факти, тенденції оцінювання в історичній ретроспективі, практика і
політика у ставленні до України впродовж різних суспільно-політичних
епох, місце, роль і місія культури у захисті, збереженні та розвитку
національної державності, української ідентичності дають підстави
актуалізувати проблему суспільної важливості музеєзнавства.
Ідеологеми, сконструйовані Росією у ХVІІІ–ХХ ст., не припиняють
нав’язувати світові образ українства, української історії та культури
крізь призму експансіоністських, імперських інтересів. Усе уявлення
про Україну формувалося музейною політикою Росії, СРСР, а нині
«новою» Росією таким чином, щоб залишити її без власної історії та
культури, створити викривлене бачення про українське минуле,
колонізувати
свідомість
українців.
З’являються
міфи
про
недодержавність українства, брак творчих сил, національних здобутків,
нездатність до повноцінного державного життя. Вони доволі широко й
безперервно презентуються в «наукових» працях, ЗМІ, освіті, музейних
закладах за допомогою радикальних чи ліберальних форм подання
пропаганди. Таким чином, розглядаються всі чутливі аспекти
українсько-російських відносин, використовуються новітні інструменти,
щоб підтримати старий статус-кво і «зберегти» Україну в лоні
неоімперських інтересів. Ця гуманітарна експансія не лише ініціюється
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на найвищому державному рівні кремлівської влади, вона підтримується
і внутрішніми зрадниками, що уникають історичної правди, називають
речі іменами, які виписані в чужинських столицях. Музеї як місця, де
можна пізнавати про найвищі злети людського духу і культури,
використовуються, на жаль, для антиукраїнської пропаганди. Сучасна
«демократична» Росія лише модернізувала, підсилила ідеологічно
антиукраїнську спрямованість у музейній діяльності, яка була
характерна для музеєзнавства царської Росії й СРСР. Aдже навіть у
найбільших академічних виданнях («Большая советская энциклопедия»)
у списку окремих статей, присвячених музеям і музеєзнавству, є доволі
відчутним методологічне й політичне намагання інтерпретувати минуле
без належного українського контексту, правдивої української історії.
Натомість
у
лекала
ідеологічного,
великодержавницького,
москвофільського явища вкладено єдину «цінність» – возвеличення
Росії, її культури, історії, які були викрадені з України. Так, у 28 томі
(1954 р.) серед 40 академічних музеєзнавчих статей лише дві приурочені
українським (Київському і Львівському) музеям мистецтв.
Досягнення української культури описується відповідно до
російської історичної концепції, не висвітлюються витоки творення
національної культури і української державності. В енциклопедичній
статті зазначається, що центральний державний художній музей УРСР
містить велике зібрання творів української художньої культури (від ХVІ
століття до нашого часу)57.
Отже, в науковому академічному виданні стверджується і
фіксується в часі, що українська культура формується тільки в ХVІ ст.,
практично ігнорується дохристиянський і християнський періоди
Київської Русі, становлення української державності. Такий підхід з
«обрізаною» історією та культурою України характеризував ідеологію
музеєзнавства СРСР, яку продовжує антинауково модернізувати сучасна
Росія. Проте ця ідеологічна концепція охоплювала всіх без винятку
аспекти
суспільної
життєдіяльності.
Особливо
чітко
вона
прослідковувалася в педагогічній галузі, історії педагогіки, змісті
виховних систем. У цьому ж 50-ти томному виданні в розділі
«Педагогіка» (Т. 32) трапляються аналогічні підходи, коли принцип
історизму трактується з огляду на власні політичні та ідеологічні
інтереси. На сторінці 268 зазначено: «Своєрідно розвивалася
педагогічна теорія в Росії. Уже в Х ст. в Київській Русі склалась певна
система виховання, в основі якої була сувора дисципліна і пошанування
Большая советская энциклопедия. Второе изд.: в 50 т. – Т. 28. – Москва: Гос. науч. изд. «Больш. сов.
энцикл.», 1954. – С. 508.
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старших, працелюбність, хоробрість, стійкість і релігійність. Ці
принципи отримали своє відображення в «Повчанні Володимира
Мономаха дітям»58. Таким чином історія педагогіки Росії
розпочинається не на 600 років пізніше, коли її українці стали
запроваджувати в Московії, а знову ж таки з ранніх часів Київської
держави. A зазначені у цій же статті Є. Славинецький, С. Полоцький,
Г. Сковорода, К. Ушинський, A. Макаренко представлені таким чином,
щоб уникати теми їхньої українськості. Історичний пошук
презентується за такою народною приказкою:»Шукає як сліпий плота»59.
Скажімо, щодо К. Ушинського, то про нього згадується не інакше як про
великого російського педагога, який створив педагогічну систему на
основі принципу народності. К. Ушинський створив також прекрасні
навчальні посібники для учнів народних шкіл і дидактичні посібники
для вчителів, в основі яких – вивчення рідної мови….60.
Важливим фактом у контексті ігнорування чинника української
культури, освіти, тенденційного ставлення з боку російської науки до
власної історії та історії України є матеріали («Педагогічні науки»),
викладені в 50-му томі під назвою «Союз советских социалистических
республік». Хоча в цьому фундаментальному виданні 1957 р. (після ХХ
з’їзду КПРС, що засудив культ особи Сталіна) і згадується про те, що
«досвід «братських» шкіл, Київської академії мали великий вплив на
педагогічну думку і шкільну практику в Московській державі»61, проте
про українську освіту, науку, культуру, видатних українських вчених
ніде не зазначається в обширних академічних статтях. Натомість,
нав’язується «наукове» обґрунтування про доконаний факт розвитку
задовго до появи Москви і Росії освітньої справи, грамотності в Росії (?)
раніше Х ст. У цьому томі зазначено: «Початок розвитку педагогічної
думки в Росії, так як і розвиток шкільної справи, відноситься до Х–
ХІ ст., хоча елементи грамотності виникли значно раніше.
Запровадження християнства сприяло поширенню на російських землях
візантійської культури. З’явилася перекладена література педагогічного
характеру… У кінці ХVІІ ст. у Москві виникла Слов’яно-греколатинська академія. Видатні діячі другої половини ХVІІ ст.,
С. Полоцький і Є. Славинецький, висунули низку передових
Большая советская энциклопедия. Второе изд.: в 50 т. – Т. 32. – Москва: Гос. науч. изд. «Больш. сов.
энцикл.» 1954. – С. 268.
59
Словник української мови / кер. В.В. Німчук та ін. / відп. ред. В. Жайворонок В. – К.: ВЦ «Просвіта»,
2012. – С. 641.
60
Большая советская энциклопедия. Второе изд.: в 50 т. – Т. 32. – Москва: Гос. науч. изд. «Больш. сов.
энцикл.», 1954. – С. 268-269.
61
Большая советская энциклопедия. – Второе изд.: в 50 т. – Т. 50.– Москва: Гос. науч. изд. «Больш. сов.
энцикл.», 1954. – Москва, 1957. – С. 555.
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педагогічних положень…»62. Отже, історія метрополії, імперії, яка
активно в Росії фальсифікувалася та переписувалася, не залишала місця
для українського чинника, хоча саме українці, їхня освіченість,
духовність, наука і культура забезпечили її поступ у всіх важливих
сферах суспільного життя.
За допомогою унікальних пам’яток духовної, інтелектуальної,
матеріальної культури, що знаходяться в українських музейних
закладах, збереження історичної давнини і національної пам’яті,
належного спадку теоретичних і практичних педагогічних досягнень,
варто вибудовувати націєтворчу й сучасну музейну педагогіку. Її
оновлення, якісне збагачення змістової діяльності можливе у тому
випадку, коли відповідно до особливостей часу, принципів сталого
розвитку глобального та національного світу, інтересів особистості,
народу і держави зуміємо закласти і реалізувати цінності, сенси і мету
українства. Вони полягають у розвитку ідентичності та державності, бо
необхідно зберегти не лише людину, світ, а й, насамперед, Україну. Так
мислили всі покоління видатних українців, пізнавали минуле,
створювали образ національного майбутнього.
Питання для дослідницької роботи
1.
Роль видатних українських культурних і духовних діячів,
меценатів, науковців, просвітників у збереженні національно-культурної
спадщини, розвитку музеєзнавства, вихованні національної свідомості,
громадянськості, патріотизму.
2.
Українське музейне будівництво за кордоном.
3.
Роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка, «Просвіти»,
«Рідної школи», наукових національних зарубіжних шкіл, церкви,
громад, в розбудові музеїв української культури та історії.
4.
Музеї при навчальних закладах України як осередки
національної освіти і виховання учнівської та студентської молоді.
Питання для самостійної роботи
1.
Суспільна значущість визначних музеїв, музеїв-заповідників,
меморіальних музейних комплексів в Україні.
2.
Роль музейних закладів у формуванні української
ідентичності і національно-патріотичному вихованні молоді.
3.
7.
Музейна
і
педагогічно-психологічна
культура
працівників музеїв у навчальних установах.
62
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4.
Музейна діяльність як важливий чинник удосконалення
змісту освітнього процесу.
5.
Роль музею в системі урочної, позаурочної, позакласної та
позашкільної роботи.
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РОЗДІЛ 2
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ГАЛУЗЬ
НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Ефективність культурно-освітньої політики завжди залежала від
умов соціокультурного середовища. Його якісні аспекти, зумовлені
соціальними, економічними, політичними, гуманітарними чинниками,
суттєво впливали на зміст навчально-виховного процесу, визначали для
нього знаннєві, духовні, морально-етичні парадигми. Проте за будь-яких
суспільно-політичних устроїв та домінуючих ідеологем необхідною для
належної освіти була інтегрованість у конкретне культурне середовище.
Чим ближчими ставали ці взаємозв’язки, освітньо-культурний синтез і
діалог освітніх закладів та культурних інституцій, тим важливішим
ставав потенціал процесу формування людського капіталу на різних
освітніх рівнях. Ще на початку доби української незалежності в
Державній національній програмі «Освіта». Україна ХХІ ст.»
зазначалося, що її головною метою є «Створення життєздатної системи
безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх
рівнів,
забезпечення
можливостей
постійного
духовного
самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та
культурного потенціалу як найвищої цінності нації»63. «Входження»
освіти
в
культуру,
реалізація
педагогічного
принципу
культуровідповідності у змісті і філософії освіти, «окультурювання»
особистості завдяки якісному розширенню культурно-освітнього
простору залишатиметься на перспективу пріоритетом державної
політики. Налагодження співпраці та взаємодії між освітніми,
культурними інститутами сприяє удосконаленню процесів у сферах
навчання, виховання, організації системи безперервної освіти протягом
життя, формує оптимальніші передумови для громадянського зростання
суспільства.
Однією з найбільш актуальних сфер для модернізації освітньої
галузі, формування сучасної особистості на засадах гуманістичних,
національно-патріотичних якостей є музеєзнавство. Слід визнати, що з
часів активного розвитку публічної музейної справи (ХІХ ст.), музейної
педагогіки, коли зароджувалася європейська музейно-педагогічна думка,
соціальний феномен музею розглядався передусім як освітня інституція,
наділена освітніми, науковими, просвітницькими функціями. Логічним
63
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видавався підхід щодо оцінювання суспільної ролі музею як освітнього
та виховного закладу. Відомий німецький музеєзнавець А. Ліхтварк ще
на початку ХХ ст. зауважував, що музеї варто поставити у низку
цивілізаційних і культурних досягнень людства поруч з університетами,
академіями, які до того ж характеризуються яскраво вираженими
ознаками демократизму, оскільки є доступними і покликані слугувати
людському благу. Таким чином для освіти було отримано нове судження
про те, що, по-перше, призначення музею виконує освітню функцію, подруге, відвідувач музею є рівноправним учасником діалогу.
Зародження діалогу формувалося не лише в ніші моделі «людина –
культура, історія, мистецтво», але й передбачало активізацію функції
моделі «відвідувач – музеєзнавець – музейна культура», тобто, для
ретрансляції, передачі й опанування аудиторією (відвідувачем)
культурних надбань необхідна присутність посередника, який допомагає
спілкуватися з предметами духовної та матеріальної культури, розвиває і
виховує
здатність
особистості
пізнавати,
захоплюватися,
самоудосконалюватися естетично, інтелектуально, етично. У цій потребі
закладені основоположні ідеї діалогічних комунікацій і найважливіше –
витоки музейної педагогіки. Вона передбачає передусім високий рівень
психологічно-педагогічної та культурологічної підготовки самого
«посередника», який є ніким іншим як музейним педагогом, а також
«педагогізації» музейної експозиції, концепцію якої у свій час розробляв
видатний учений – педагог Г. Кершенштейнер. Задовго до того, як його
концептуальні ідеї стали поширюватися в офіційному освітньому
просторі України, чимало українських учених, педагогів, національних
просвітителів вже пропагували основоположні судження цього відомого
для світу інтелектуала й теоретика освітньо-виховної справи, зокрема
С. Смаль-Стоцький, Г. Васькович, С. Сірополко, С. Русова та багато
інших.
У роботі знаного громадсько-політичного діяча, педагога і
просвітника, проректора Мюнхенського вільного університету Григорія
Васьковича «Кершенштайнер і українська педагогіка» (1970 р.)
зазначається, що «Кершенштайнер був прикладом для педагогічної
праці в Україні. Педагоги мали великий інтерес до ідей
Кершенштайнера. «Світло», а потім журнал «Вільна Українська школа»
багато уваги приділяли діяльному принципу і в різних статтях були
цитовані думки з його творів. Вони, напевно, були відомі широким
колам українських педагогів ще до війни… Ідеї німецького реформатора
були поширені в Україні і могли спричинити формування української
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педагогічної думки… Цікаво відзначити, – пише Г. Васькович, – що
твори Кершенштайнера
С. Сірополко доручив учительським бібліотекам для всіх земських
народних шкіл в Російській імперії як підручник, потрібний у
практичній роботі»64. Отже, ідеї західної педагогічної думки, як і
музейної культури, проникали в національне середовище за умов
відсутності вільної культурно-освітньої політики. Зароджувалося
розуміння на рівні практичної діяльності та системи взаємодії, що без
належно обґрунтованої історично, педагогічно, психологічно, соціально,
національно, культурно музейної справи унеможливлюється якісне
сприйняття інформації, експозитів, музейних предметів, фактів і явищ.
Дія педагогічних принципів має поширюватися на дійство посередника
педагога і на предметні об’єкти та духовну презентацію. Вони
функціонували в культурно-освітньому середовищі доволі давно, проте
наукове тлумачення цього явища, терміну, поняття з’явилося лише у 30х роках минулого століття в книзі Г. Фройденталя «Музей – освіта –
школа», у якій представлена ґрунтовна наукова розвідка проблеми
взаємодії музею та освітнього закладу (школи). Вивчення зарубіжного
наукового і практичного досвіду зумовлене необхідністю використання
раціональних підходів методологічного і методичного характерів для
використання в українських умовах.
Хоча варто визнати, що не завжди музеї, музейна педагогіка
слугували ідеалам пізнання справжньої людської культури, історичних
цінностей. Часто музейна педагогіка, зокрема і в провідних
європейських країнах, як і в СРСР, використовувалася для ідеологічних
та пропагандистських цілей тоталітарних режимів. Отже, й
кваліфікаційні вимоги до музейників і музейних педагогів набували
відповідних характеристик. Зокрема «музейні педагоги мали володіти
глибокими знаннями марксизму-ленінізму, мати марксистсько-ленінське
розуміння історії та історичної науки, ґрунтовно засвоїти основи
психології та педагогіки, добре орієнтуватися в музеологічних
проблемах… Музейний педагог має бути популяризатором тих ідей, які
формують основи ідеологічної роботи»65.
Очевидно, політичні режими, які змінювалися в тій же Німеччині,
не завжди за допомогою пропаганди відповідних ідеологій несли
гуманістичні ідеали, що впроваджувалися в музейне та освітнє
середовище Гумбольдтом, Дістервегом, Кершенштайнером, Ліхтварком,
тому музейними педагогами були всі ті активні пропагандисти партії або
Васькович Г. Кершенштайнер і українська педагогіка. – На правах рукопису. – Серія: Скрипти ч. 36 /
Г. Васькович. – Мюнхен, 1970. – С. 47-49.
65
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Союзу німецької молоді, які сповідували авторитарну суспільну
ідеологему, що призводило до впровадження хибних концепцій також й
у зміст освіти. Оскільки подібна музейна діяльність та ідеологізована
професійна підготовка музейних педагогів не є сприйнятними для
сучасної національної культурно-освітньої політики, то варто
виокремити саме ті раціональні й продуктивні ідеї, що є вартісними для
вітчизняної музейної педагогіки, музейної та освітньої політики.
Насамперед, конструктивними вважаються підходи щодо створення
належних умов соціального, фінансово-економічного, організаційнопедагогічного, інформаційно-комунікаційного характеру для доступу
шкільної та студентської молоді до культурних музейних установ.
Особливий інтерес представляють розроблені спеціальні методики
роботи з відвідувачами шкільного та юнацького віку з їхньої підготовки
до відвідин музею та формування елементарних засад музейної
культури, це забезпечує виховання певних мотиваційних інтересів до
пізнання, почуттєвого самовиховання. Важливим аспектом музейної
справи стала функціональна переорієнтація, побудова роботи на нових
естетичних і етичних принципах.
Заслуговує на увагу і нова тенденція демократизації музейних
установ, основою яких стає не функція «збирання заради збереження», а
інтерес відвідувача, суспільства, якому вони слугують. І хоча музей як
медіум завжди охоче використовується для поширення ідеологічних
поглядів, все ж відбувалися у ХХ ст. незворотні процеси гуманізації
музеального феномену. Відвідувач (учень, студент, дорослий
громадянин) отримує більше прав на об’єктивнішу інформацію, сумнів,
заперечення, дискусію, презентацію у музейному середовищі власного
погляду щодо сутності речей, альтернативно ставляться до імперативних
музейних тверджень. Дух свободи і суб’єктності формує сенси
музеальної справи. Зазначене не може втрачати своєї актуальності, адже
розуміння історії музеальності (на відміну від історії музейної справи як
історії інституції) – це усвідомлене сприйняття еволюції ідей. Музейна
ідея завжди передує музейній інституційній конкретизації. Володіти
ідеями є значно важливішою якісною характеристикою, аніж володіти
музеями, тому надзвичай важливим є людський чинник – музейні
працівники, музейні педагоги, дослідники, які ретранслюють духовну і
матеріальну культуру, висвітлюють її для суспільного загалу.
Отже, необхідно констатувати значущість ролі музейної професії
для реалізації культурно-освітньої політики. Стає очевидним, що бути
традиційно освіченим (наявність формальної освіти) є недостатньо для
ефективної взаємодії музею і «школи», музеєзнавця і відвідувача.
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Потрібна особлива професійна підготовка музейного педагога, наявність
компетентностей, набутих завдяки теоретичним і практичним знанням.
Факт наявності в музейних фондах, експозиціях унікального духовного,
інтелектуального, культурно-історичного багатства, а також безперервно
зростаючі потреби і вимоги соціуму зумовлюють недопустимість
поверхневості й спонтанності в професійній кваліфікації працівників,
що працюють у сфері музейної педагогіки.
Музейна педагогіка за останні десятиліття в Україні набула
широкого розповсюдження. Її визначення як наукової дисципліни стало
реальністю. Вона вийшла за межі того понятійного образу, коли
сприймалася лише як певна галузь (сукупність музейних інституцій та
об’єктів) із специфічними для неї функціями. І хоча на сьогодні
трапляється чимало різнотлумачень щодо цього напрямку культурної
сфери, професійне середовище все більше схиляється згідно з
європейським і світовим досвідом до визнання музейної педагогіки
наукою. Сучасний словник української мови поняття «наука»
характеризує наступним чином: «Наука – система знань про
закономірності розвитку природи, суспільства і мислення». Вона також
асоціюється як «Освіта, знання, навики, набуті людиною в процесі
навчання, життєвого досвіду»66. Дещо ширше визначення науки можна
знайти в Українському педагогічному енциклопедичному словнику
(2011 р.), де зазначено: «Наука – соціально значуща сфера людської
діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично
систематизованих об’єктивних знань про дійсність. Наука є складовою
частиною духовної культури суспільства. Поняття «наука» включає в
себе діяльність зі здобуття нового значення і результат цієї діяльності –
суму набутих на цей момент наукових знань…»67. Таким чином,
стверджується, що наука є значущою суспільною сферою і частиною
культури суспільства, включає в себе діяльнісну і результативну частини
щодо здобуття знань.
У «Педагогічному словнику» 2001 р., підготовленому Aкадемією
педагогічних наук України ми не знаходимо таких визначень, як:
«наука», «музейна педагогіка». Правда, широко тлумачаться такі
поняття: «музеї», «музеї педагогічні», «музеї шкільні», а також
«педагог», «педагогіка» та чимало інших, пов’язаних з ними. Цей факт
свідчить про те, що на початок ХХІ ст. феномен «музейної педагогіки»
був слабко впроваджуваний у теорії і практиці педагогічної науки. Діяла
усталена академічна позиція, що «педагогіка – наука про виховання,
66
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освіту й навчання людини; розкриває суть, цілі, завдання та
закономірності виховання, його роль у житті суспільства й розвитку
особистості, процес освіти і навчання. Охоплює теорію виховання
дидактику й школознавство». У цілому закономірні трактування
сутності, ролі і мети «педагогіки», як і пояснення поняття «педагог» як
«особи, що виконує викладацьку чи виховну роботу чи науковця, який
досліджує проблеми педагогіки як науки»68, не охоплювали ще на той
час необхідності осмислення явища – «музейна педагогіка». В силу
тодішнього усталеного бачення цього феномену крізь призму парадигм
радянської педагогіки, «музей» і «педагогіка» продовжували
співіснувати, співпрацювати, взаємодіяти відповідно традиційно
консервативної моделі. Зміст цього глобального явища недостатньо був
інтегрований в освітньому просторі, повільно формувався і понятійний
апарат. Водночас друга половина ХХ ст. характеризувалася стрімким
пошуком нових концепцій, які сприяли б суттєвим змінам у ставленні
людини до свого світу й свого минулого впродовж наступних десятиріч.
Значні сподівання були на якісні зміни в стані музейництва і освіти, щоб
людина за умов впливу агресивної мас-медіа і реальних природних та
соціальних загроз повернулася до пізнання музейної культури, свого
минулого, сьогодення і майбутнього. Музейна політика активно
інтегрувалася в освітньо-науковий простір, позбавлялася надмірної
ідеологізації, особливо властивій тоталітарній системі. Музеєзнавство
як вчення про інституцію «музей» стає доволі помітним явищем у
суспільному, науковому, культурно-просвітницькому житті.
У ґрунтовній монографічній роботі Р. Маньківської «Музеї України
у суспільно-історичних викликах ХХ – початку ХХІ століть»
зазначається, що діалог, який складався між музеєм і суспільством
упродовж століть, має свою еволюцію розвитку. З огляду на історичні
періоди та суспільні умови, музеї характеризувалися різною
актуальністю для суспільства. В Україні в колоніальні часи вони
перебували в аморфному стані, залишалися лише давньосховищами,
тоді як у національно-визвольні періоди історії набували ознак духовної
скарбниці народу, який здобував власну незалежність, повертався до
історично-культурної спадщини, усвідомлював її значення у складних
процесах державотворення, відродження національної пам’яті та
національної само ідентифікації69.
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Нині, коли утверджуються національно-демократичні засади
суспільного устрою, музей розглядається як важливий соціальний
інститут, носій духовних цінностей та ідей, необхідних для виховання
людини. У навчальних посібниках з музеології формується якісно нове,
гуманістичне тлумачення і призначення всього того, що пов’язано з
метою музейної політики. Музеальність розглядається як «ставлення
людини до дійсності, в якому вона у згоді із своїм суспільством виявляє
та оцінює, які із частин навколишнього природного чи штучно
створеного світу спроможні бути свідченнями цього суспільства та тим
самим заслуговують на те, аби їх, як носіїв цього ставлення, зберегти,
систематизувати, дослідити, продемонструвати та передавати їх і знання
про них з покоління в покоління»70.
Налаштованість багатьох національних освітніх систем, зокрема і
загальноєвропейської, на впровадження музейної культури у зміст
освіти, освітнього процесу є виправданим і закономірним. Причому
освіта розглядається в контексті глобальної концепції щодо освіти
впродовж життя та освіти дорослих. В академічному словнику «Освіта
дорослих» (енциклопедичний словник), виданому в 2014 р. знаходимо
логічне осмислення цієї концепції неперервної освіти, що спрямована на
формування людини здатної до успішного життя, самореалізації у
цивілізаційних вимірах сучасності шляхом забезпечення високого рівня
професіоналізму, компетентностей з метою утвердження соціальноекономічної стабільності в країні, особистої конкурентоспроможності та
добробуту. Концепція неперервної освіти, зазначено в передмові,
особливо є співзвучною з ідеєю людиноцентризму71, тобто спрямована
на гуманізацію суспільства і людини, її «окультурення» і «олюднення».
Безумовно, таких цілей можна досягнути тільки завдяки опануванню
людиною культурних цінностей (національних і загальнолюдських),
зокрема і музейної культури, яка вміщує в собі матеріальну і духовну
спадщину людства. Очевидно, незалежно від організаційних, змістових,
інституційних характеристик неперервної системи освіти, музейна
культура безпосередньо й опосередковано впливає на певні аспекти
розвитку людського буття. У цьому контексті слушним є твердження
П. Джарвіса, англійського фахівця у галузі освіти дорослих, що «Освіта
довжиною в життя – єдиний засіб адаптації людини до мінливого
середовища та єдиний спосіб збереження її ідентичності».72
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До такого висновку його спонукали ідеї провідних теоретиків, які
вивчали проблему освіти дорослих, зокрема П. Фрейре і М. Ноулза,
стали предметом дослідження в авторській монографії «Освіта дорослих
і навчання впродовж життя». Особливу увагу було акцентовано на таких
важливих положеннях М. Ноулза як «мотивація навчатися» та
«необхідність знати». І хоча дорослі та діти мають екзистенціональні
відмінності, андрагогіка відрізняється від традиційно шкільної
педагогіки; існують універсальні якісні характеристики для людського
розвитку. Зарубіжні вчені під час оцінювання поведінкових норм,
інтересів, мотивації до навчання і пізнання в молодих та дорослих
людей давали нові обґрунтування і тлумачення педагогіці, андрагогіці,
герогогіці (освіта людей похилого віку), разом з тим відшукували і
спільний аспект у культурно-освітньому процесі цих категорій людей. У
кінці 70-х рр. ХХ ст. було навіть запропоновано синтезивний підхід
шляхом об’єднання педагогіки, андрагогіки, герогогіки в єдине
універсальне
поняття
–
«гуманогіка»,
що
є
своєрідною
загальнолюдською теорією навчання, а не просто теорією для дітей чи
дорослих. І хоча в професійному середовищі це поняття і не знайшло
широкої підтримки, проте в ньому закладений раціоналізм сенсу освіти.
У пізнавальному, освітньому процесі був запропонований один
дуже важливий аспект. Його домінанта – людська (гуманістична)
природа освітнього процесу. Справді, вона і є об’єднувальним джерелом
для освіти дітей, юнацтва, населення що працює, та людей похилого
віку. Становлення особистості відбувається впродовж усього життя,
воно не залежить від віку, фізичного стану, професії. Зміст освіти
протягом життєвого періоду мусить орієнтуватися на гуманістичні
принципи, культуро-відповідність розвитку. Реальна освіта зазвичай
здійснює свій поступ разом з гуманістичною. Це означає, що
професійний і гуманістичний вектори не зможуть упроваджуватися без
«культури» в усіх її аспектах. «Андрагогіка» нині має сприйматися не
просто як теорія і практика навчання дорослих, а ще й як освітній
світогляд, в основі якого закладено парадигму культурної особистості.
Отже, якщо освіта здійснюється як закономірна даність протягом
всього свідомого життя, то і культура має супроводжувати освіту
людини безперервно. Для такої концепції важливим і необхідним
чинником є складова культури – музейна культура, яка містить значні
пам’ятки природничої історії, матеріальні і духовні цінності, створені
людством. З музейною культурою в систему освіти дорослих має
впроваджуватися і музейна педагогіка як «галузь науки, яка вивчає
історію, особливості культурно-освітньої діяльності музеїв, методи
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впливу на різні категорії відвідувачів»73. Її метою, головним завданням є
залучення до культури всіх поколінь, професій і соціальних станів.
Музеї допомагають суспільству, людству утримувати на адекватному
відповідно часу рівні «інтелектуальний та громадянський тонус.
Питання для дослідницької роботи
1.
Законодавство України про музеї.
2.
ООН та ЮНЕСКО про роль музеїв у суспільстві.
3.
Музейні заклади і національно-патріотичне
молоді, формування української ідентичності.
4.
Історія виникнення музеїв.
5.
Найвідвідуваніші музеї сучасного світу.
6.
Історія розвитку музейної справи в Україні.

виховання

Питання для самостійної роботи
1.
Музеєзнавство як наука в системі підготовки
перепідготовки педагога.
2.
Визначення музеїв.
3.
Закон України «Про музеї та музейну справу».
4.
Основні напрями музейної діяльності.
5.
Періоди становлення і розвитку музейної справи.
6.
Розвиток музейної справи в часи незалежності України.
7.
Музейна політика в сучасній Україні.

і
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РОЗДІЛ 3
МУЗЕЙНА ПОЛІТИКА В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
На рівні сучасних академічних словників української мови, що є
свого роду довідниками з лексики та фразеології, дається тлумачення
значенню слова «музей» як «культурно-освітньому, науково-дослідному
закладу, що збирає, зберігає, експонує і вивчає пам’ятки матеріальної та
духовної культури, різні колекції і т. ін.»74 У цьому ж виданні подається
характеристика «музеєзнавству» як науці про організацію і діяльність
музеїв, зазначається: музейний експонат, музейна кімната, музейна річ,
музейна рідкість, але немає визначень щодо музейної педагогіки.
Аналогічні визначення подаються і в подібному виданні 2016 р. (165
тисяч слів).
Не зазначено в українській педагогічній термінології тлумачення
«музейної педагогіки» і в серії видань українських педагогічних
словників, які були підготовлені після початку діяльності новоствореної
(відновленої, з огляду на події 1918 р.) Академії педагогічних наук
(1992). В «Український педагогічний словник» С. Гончаренка (1997)
додані терміни: «музеї», «музей шкільний», «педагогічний музей
київський», «педагогічний музей України», а також 42 терміни (с. 250–
256), що пов’язані з «педагогікою», однак поняття «музейна педагогіка»
в ньому немає75. Не трапляється зазначений термін ні в «Енциклопедії
українознавства» за редакцією В. Кубійовича, виданої Науковим
товариством імені Т. Шевченка, ні в її перевиданнях в Україні від 1993 р.
Можна було б і продовжувати екскурс енциклопедичними
виданнями, проте понятійних новоутворень щодо сутнісного тлумачення
музейної педагогіки як синергетичного явища в культурно-освітньому
просторі неможливо віднайти і в пізніших виданнях. У «Педагогічному
словнику» (за редакцією Н. Д. Ярмаченка)76 2001 р. цей напрям також не
зазначено.
Є підстави стверджувати, що у системі національної освіти, з
огляду на усталену концепцію, яка впроваджувалася в Росії, пізніше
СРСР, ця проблема не актуалізувалася. Ймовірно, такий підхід і
зумовлювався системою впливів рудиментів попередніх часів щодо
структури, змісту теорії виховання, дидактики, школознавства.
Наприклад, термін «педагогіка» суголосний з тлумаченням,
Словник української мови / кер. В.В. Німчук та ін. / відп. ред. В.В. Жайворонок. – К.: ВЦ «Просвіта»,
2012. – С. 567.
75
Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – С. 217–218, 250.
76
Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка. – Київ: Педагогічна думка, 2001. – С. 356.
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обґрунтованим у 1982 р. в «Советском экнциклопедическом словаре»77,
з якого майже без змін (за винятком не названих імен: Радіщева,
Герцена, Чернишевського, Крупської, Луначарського, Калініна) воно
вводилося в «Український педагогічний словник» (2001).
Нарешті,
в
2011 р.
в
«Українському
педагогічному
енциклопедичному словнику» (друге видання С. У. Гончаренка), що
вміщував близько 4 тисяч статей, термін «музейна педагогіка» отримав
своє обґрунтування. Зазначалося, що це «галузь науки, яка вивчає
історію, особливості культурно-освітньої діяльності музеїв, методи
впливу музеїв на різні категорії відвідувачів, взаємодію музеїв з
освітніми установами тощо. Основна мета музейної педагогіки –
прилучення до музеїв підростаючого покоління, творчий розвиток
особистості…»78. І хоча таке тлумачення (як й інші) не окреслювало
сутності розуміння цього поняття, очевидним ставало те, що музейна
педагогіка в науково-освітньому середовищі України почала займати
своє належне місце.
Проте певні рудименти, консерватизм, виявлялися не тільки в
системі взаємозв’язків педагогіки з іншими галузями, дисциплінами, але
й у світоглядному сприйнятті ідеалів виховання, сутності навчання.
Вони, безперечно, охоплювали і розуміння необхідності та важливості
впровадження такого науково-освітнього напряму, як музейна
педагогіка. Він був не новим для європейської чи північноамериканської
освітніх систем, однак у доволі непростих умовах формувався в
національному просторі. У СШA із 30-х років ХІХ ст. освітній процес,
пізнання себе й навколишнього середовища почали ґрунтуватися на
важливості музейних експозицій. Формування культуро-відповідного
ігрового простору, впровадження різноманітних форм і методів ігрового
характеру не просто створюють комфортну атмосферу для дитини, але й
активно стимулюють. У найстаріших дитячих музеях світу, в містах
Нью-Йорк, Бостон, Індіанаполіс, покоління молодих американців
вивчали яскраві сторінки власної історії, пізнавали цікаві сюжети
переселення й виживання своїх предків, їхню боротьбу, працю,
розвиток. На громадянське виховання дітей тут впливають різні аспекти
суспільного життя: побут і життя дідусів та бабусь, перші торгові
магазини, міські вулиці, будівельні роботи, експериментальні досліди,
моделювання життєвих ситуацій. На сьогодні Бостонський дитячий
музей (1913) має 18 експозицій, а також унікальну виставку «Гранд
Советский энциклопедический словарь / гл. ред. A.М. Прохоров. – 2-е изд. – Москва: Сов. энциклопедия,
1982. – С. 975.
78
Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. – Вид. друге, доповнене й
виправлене / С.У. Гончаренко. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – С. 296.
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Галлері», що дає можливість відвідувачам подорожувати кращими
дитячими музеями світу. Важливо, що наявність у ньому понад 50 тисяч
експонатів і предметів не означає, що він слугує тільки для збереження
та показу, обліку та вивчення культурних пам’яток. Музей передусім
розглядається як просвітництво-виховний заклад, що сприяє розвитку
багатоаспектних компетенцій, формує громадянські, етичні, естетичні,
патріотичні якості у дітей. Оскільки призначення подібних музеїв
полягало передусім у виробленні почуттєвого ставлення до предметів,
експонатів та експозицій, створенні передумов для формування
світоглядних цінностей, впливі на мотиваційний розвиток творчих
здібностей, то така діяльнісна характеристика створювала основи
музейної педагогіки. І хоча цей термін був введений в «обіг»
німецькими науковцями через кілька десятиліть, у 1934 р., проте
напрямок музейної діяльності, зорієнтований на учнівську молодь,
окреслився ще на початку ХХ ст. У другій половині зазначеного століття
вона утверджується як своєрідна галузь знань та наукових досліджень.
Проте саме ідея слугувати людині, «олюднювати» людину знаходилася в
основі започаткування музейної педагогіки. За її концепцією музеї
повинні значно розширити свої традиційні функції і традиційну
діяльність, що означало активізувати свою участь у житті суспільства,
інтегруватися в конкретне соціокультурне середовище.
Розбудова
української
державності,
культурне,
духовне
відродження української нації вимагали вироблення власної державної
освітньої політики, що буде ґрунтуватися на демократизації,
національній спрямованості і безперервності освіти. У Державній
національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття)», яка була
підготовлена і вперше надрукована 2 грудня 1992 р. в «Освіті»,
наголошувалося на необхідності усунення «панівного становища
авторитарної педагогіки, що склалася в тоталітарній державі» та
«залучення до розвитку освіти всіх державних, громадських та
приватних інституцій, а також «об’єднання зусиль усіх суспільних
інституцій для піднесення духовного і культурного рівня дітей та
учнівської молоді»79.
Російська агресія в Криму і на Донбасі чітко окреслила потребу в
глибшому і державотворчому підході передусім з боку держави,
громадянського суспільства до проблем виховання нації, залучення до
цього стратегічного завдання різних суспільно-державних інституцій.
Саме «з метою виховання громадянина – патріота України, утвердження
любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого
79
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ставлення до національних надбань українського народу, наслідування
найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та
незалежність України з історичного минулого, так і захисників, які
сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність
держави…»80 був виданий Указ Президента України № 580/2015 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016–2020 роки». Варто визнати, що зазначений нормативний документ,
у підготовці якого брали участь і громадянські інститути, значно
розширив тлумачення державних органів, органів місцевого
самоврядування, освітньо-наукових та культурних установ, організацій
громадянського суспільства щодо найбільш важливої проблеми часу –
патріотичному вихованню молоді. З огляду на те, що в документі
конкретно визначені головні сфери національно-патріотичного
виховання: освіта; наука; культура та мистецтво; історія, вшанування
пам’ятних дат та історичних постатей; краєзнавство; туризм; охорона
довкілля; фізкультура, спорт; оборона України тощо, – музейна
політика, музеєзнавство, музейна педагогіка займатимуть у системі
виховання нації і зміцненні держави більш помітну роль.
Безперечно, молодь (як і весь народ) потребує не лише правди про
історію України. Дуже важливою є позитивна емоція, необхідність
усвідомлення досягнень українського народу, його культурноісторичних, інтелектуальних, духовних надбань. Ґрунтовним доробком у
цьому контексті є видані за останній час 3 книги вченого-просвітника
В. Шендеровського із серії «Нехай не гасне світ науки», в яких містяться
розвідки про вчених природничої та гуманітарної науки, яких народила
українська земля, їхнє життя, наукову та освітянську діяльність, їхній
доробок до скарбниці світової науки та культури. Багато з них були
«привласнені» чужими народами і не знані або мало знані в Україні».
У державному документі підкреслено, що індикаторами
ефективності реалізації заходів із національно-патріотичного виховання
мають стати: «збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів,
що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції
українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених
національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну
цілісність України; підвищення рівня знань у дітей і молоді про
видатних особистостей українського державотворення, визначних
вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і
мистецтва, духовних провідників українського народу…, збільшення
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки. Указ Президента
України №580/2015 від 13 жовтня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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кількості дітей та молоді, які подорожують в інші регіони України та до
держав Європейського Союзу»81.
Музеї не просто уособлювали заклади, в яких зберігаються,
вивчаються пам’ятки, експонати історії, матеріальної і духовної
культури, але в умовах незалежності України перетворювалися в
потужні культурні, наукові, духовні, просвітницькі центри, які
формують новий світогляд, раціональне й почуттєве осмислення,
сприйняття власної історичної спадщини, що не відповідає
чужинецьким ідеологічним, політичним, світоглядним лекалам. Тепер,
на відміну від попередніх бездержавних і колоніальних часів, їхнє
завдання полягала в утвердженні принципів науковості, духовності,
національної культурності, історичній правдивості. Національна
культурна спадщина, історично-культурні, духовні, матеріальні,
інтелектуальні пам’ятки почали відігравати соціально важливу роль
відповідно до ідейно-політичних та виховних функцій у розбудові,
зміцненні незалежної української держави, становленні єдності нації,
відродженні духовності й національної пам’яті. Закон України «Про
музеї і музейну справу» (29.06.1995 р. №249/95-ВР) розширив зміст
поняття «музей»: визначив його головний сенс «прилучення громадян
до надбань національної і світової історико-культурної спадщини»82.
Музейна політика, яка орієнтувалася на «збереження історичних
пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність»;
«розвиток мережі музеїв, формування сучасної інфраструктури музейної
справи; «підтримку фундаментальних і прикладних досліджень,
міжнародного співробітництва в галузі музейної справи»,83 має
відображати сутнісні аспекти минулого, сучасного, виробляти
світоглядні вектори для майбутнього. Музейна педагогіка в цьому
контексті дедалі більше відіграватиме ключові ролі, адже у період
незалежності, особливо за останні роки, значно загострилися проблеми
виховання української нації, формування національної свідомості,
зміцнення ідентичності й української державності. Стратегія
національно-патріотичного виховання на 2016–2020 роки, зокрема
української молоді, передбачає насамперед «збереження та розвиток
духовно-моральних цінностей українського народу, формування
національно-культурної
ідентичності,
національно-патріотичного
світогляду; сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей
Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. – Книга третя. – К.: ВД «Простір», 2011. – С.4.
Закон України «Про музеї і музейну справу». Відомості ВР України. 1995. №25 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95
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спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України,
процесів державотворення; формування активної громадянської,
державницької позиції та почуття власної гідності»84. Отже, нові
завдання та цілі вимагають докорінних якісних змін у системах
навчально-виховної, музейної справ та у змісті, формах, методах
інтеграційної діяльності освітніх закладів та музеїв. Велика кількість
музейних закладів різних напрямів (за даними 2016–2017 років в Україні
їх налічується понад 5 тис.) мусять продуктивніше впливати на процеси
суспільного виховання, державотворення. Навіть ті, що знаходяться в
державній та комунальній власності, цілковито не використовують свій
потенціал. Так, понад 470 зазначених музеїв неспроможні експонувати
для відвідувачів 90% власних артефактів. З огляду на те, що вони
володіють близько 12 млн. різноманітних музейних предметів, то в
ситуації, яка склалася, можна стверджувати про вкрай незадовільний
стан у цій галузі.
Не менш важливою є проблема у багатьох тисячах музеїв, що
знаходяться в підпорядкуванні МОНу України та іншим міністерствам,
відомствам, особливо, сільським громадам, приватним структурам.
Проте всі вони складають Музейний фонд України, мають художнє,
історичне, наукове значення, є пам’ятками природи, духовної та
матеріальної культури і, безперечно, потребують значно більшої уваги,
зокрема з боку Мінкульту, МОНу України, Кабінету Міністрів України,
оскільки державна і недержавна частини Музейного фонду мають
забезпечуватися власниками належним зберіганням, забезпеченням,
поповненням. Усі вони в певному обсязі є «унікальними» пам’ятками
історії й культури, вносяться в Державний реєстр культурного надбання.
Україна володіє не тільки багатством природних ресурсів, а тому
наділена величезним потенціалом для поповнення музейних зібрань на
різних рівнях, проте на цей момент особливо важливим національнодержавним завданням є належний облік пам’яток Музейного фонду, а
також їхнє збереження. Науково обґрунтований режим зберігання,
консервації, реставрації, поповнення та охорони національнокультурних надбань має стати, згідно чинного законодавства,
найбільшим пріоритетом державної політики в музейній справі.
Інший напрям – створення максимально доступних та сприятливих
соціальних умов для суспільства щодо можливостей і мотивацій
відвідувати музейні установи. Обмежений доступ, насамперед у
результаті зубожіння населення, до культурних надбань музеїв
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки. Указ Президента
України №580/2015 від 13 жовтня 2015 р. №580/215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http//www.lib.ru/politolog/lebon/psihologia.txt 80/2015
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негативно впливає на культурно-освітні, організаційно-педагогічні,
соціально-виховні аспекти життєдіяльності, гальмує зростання
людського капіталу як основного багатства нації. Ці два ключові
напрями є визначальними, оскільки вони формують відчутні перепони
для розвитку такої важливої світоглядної сфери як музейна справа, а
також послаблюють продуктивність діяльності працівників культури,
освіти, науки в галузі музейної педагогіки. Уряд, місцеві органи влади та
самоврядування, міністерства і відомства зобов’язані нині враховувати
динаміку суспільних процесів у національному і глобальному
середовищі, виклики і загрози, які стоять перед нацією і державою.
Безперечно, здобуття якісної освіти протягом життя, утвердження
її національного характеру, необхідність оновлення й удосконалення
змісту та організації навчально-виховного характеру для збільшення
інтелектуального, духовного, економічного потенціалу суспільства,
визначення, що «головними складовими національного виховання є
громадянське та патріотичне виховання», зберігали свою сталість у
стратегії освітнього розвитку закладеної в наступних програмних
документах. І хоча, наприклад, у Національній доктрині розвитку
освіти, затвердженій Указом Президента України від 17 квітня 2002 р.85
в її 16 розділах конкретно не була окреслена роль музейних установ та
галузі музейної педагогіки, проте «мета і пріоритетні напрями розвитку
освіти» (ІІ розділ), «Національний характер освіти і національне
виховання» (ІІІ розділ), «Освіта – рушійна сила розвитку
громадянського суспільства (розділ V) чітко зазначали актуальність
упровадження контенту музейної культури в систему освіти,
становлення громадянського суспільства, патріотичного виховання.
Якісних змін потребує правова законодавча база з питань
національної безпеки, освіти, науки, музейної справи, гуманітарні
концепції, які нині зреалізовуються в культурно-освітній сфері. Щодо
музеєзнавства, національної музейної політики і практики, то ситуація
складається так, що музей як суспільний інститут дедалі системніше
виконуватиме функцію виховання особистості (громадянського,
духовного, естетичного, інтелектуального, національно-патріотичного).
Жорстокому і суперечливому, конкурентному і нетерпимому світові
необхідна гуманізація людини, щоб формувати і впроваджувати для
держав і народів консолідарні й об’єднавчі ідеї, системи виживання і
прогресу. Для реалізації таких завдань, від яких залежить
конкурентоспроможність, успішний поступ конкретного народу в
Національна доктрина розвитку освіти. ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. – Київ, 2002. – С. 138–
141.
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глобальному середовищі, активніше мають залучатися ті суспільні
інституції, які здатні виконувати цю виховуючу роль. Скажімо, основні
напрями музейної діяльності, що визначені Законом «Про музеї та
музейну
діяльність»
–
«культурно-освітня,
науково-дослідна,
комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича,
реставраційна,
пам’яткоохоронна
робота»86
безпосередньо
й
опосередковано налаштовані на реалізацію цього завдання. Aле сьогодні
замало однієї формальної визначеності.
Сучасна теорія, методика і практика, музейна наука і
просвітництво мають бути підпорядковані цілям громадянського
«окультурення». Такий підхід аж ніяк не означає, що варто
уподібнюватися до антигуманної практики агітпрому в СРСР, коли все
підпорядковувалося ідеям і цілям класової боротьби на основі
марксистсько-ленінського світогляду. Тоді суспільство перетворило
музейну діяльність у мітинговість, майданну пропаганду, класові
лозунги і досягло бажаного «ідеалу», що церква існуватиме без хреста
(?). Форми, зміст, засоби й, нарешті, ідеологія, які є основою освітньовиховної, а також науково-дослідницької діяльності, були цілком
деформовані класовою нетерпимістю, тоталітаризмом, партійними
директивами і доктринами. Лозунг, плакат, реклама, догма підмінювали
музейну культуру. Ідеологія зовнішнього фасаду прийшла на зміну
культурним і духовним цінностям. Навіть унікальні пам’ятки історії
загортаталася в обгортки «ідеалів» політичного режиму. Занурення в
пам’ять і пам’ятки історичного минулого, що завжди було завданням
музею, відбувалося тільки в межах прокрустового ложа, мірка якого
формувалася відповідно до усталених ідеологем. Внутрішня сутність
культури поступилася зовнішньому пропагандистському лоску,
проігнорувала історичну правду і реальності сучасного світу.
Сформована парадигма, теорія і практика музеєзнавства були
спрямовані лише на утвердження влади і сили панівного режиму.
Найвищі злети людського духу, таланту підпорядковувалися
найнижчому інстинкту владності та панування. Заради цього
створювалася розгалужена мережа музейних закладів, видавалися
декрети й циркуляри щодо організації та змісту музейної діяльності, але
під шкаралупою і зовнішньою оздобою знаходилося мертве (нездорове)
ядро. В історії є чимало подібних явищ, в основі яких була аналогічна
мотивація. Античний мислитель Сенека в «Діалогах» осмислював
аналогічні інтереси таким чином: «Коли в Aлександрії згоріло чотириста
тисяч книжок – пишний пам’ятник царського багатства,– пише автор, –
86
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то були такі, що схвалювали той надмір, – ось, мовляв, знамените
свідчення царського смаку й високої турботи. Але, як на мене, не був то
смак чи турбота, а радше вчена розкіш, ба, й не вчена, бо не для студій, а
для показу творили цю книгозбірню. Це щось подібне до того, як для
необізнаних у літературі навіть найнижчої проби книги слугують не для
набування знань, а для окраси їхніх їдалень. Отож книги треба набувати
за потреби, а не для того, щоби хизуватися ними»87 Комуністична
практика, в середовищі якої «виховувався» український народ у часи
своєї бездержавності, на рівні музейної політики так само ідеологічно
хизувалася своїми «досягненнями» щодо культурної діяльності,
примушувало історію, мистецтво, науку, естетику слугувати не правді, а
владі, догмам, які часто нічого спільного не мали з принципами
культуровідповідності,
природовідповідності,
людиноцентризму,
гуманізму.
В Україні рецидиви такого бачення світу виявляються і донині,
навіть за умов агресії проти української державності, за оцінюванням
істориків йде 22 російсько-українська війна. Ментальність, світоглядні
орієнтири, що сформувалися під впливом імперських колоніальних
цінностей, інерції ідей соцреалізму й інтернаціоналізму, продовжують,
на жаль, існувати у свідомості певної частини суспільства. У цьому
напрямі вибудовувалася і музейна діяльність, для якої головним
принципом була «ідейність», а соціальні функції найтісніше
пов’язувались з «ідеалами» комуністичного суспільства. Вони по-своєму
стверджували принципи історизму, науковості, народності, соціальної
справедливості. Справді, складно заперечувати соціальність музейної
справи, якщо формально її основними напрямами були: а) освіта і
виховання, розповсюдження знань, пропаганда. Причому виховна
спрямованість
стосувалася
ідейно-політичного,
патріотичного,
морального,
естетичного,
трудового
виховання;
б) зростання
культурного рівня конкретних соціальних верств населення;
в) створення соціокультурного середовища відповідно особливостей
регіону; г) формування мотивації та сприятливого середовища для
розвитку творчих здібностей, громадянської активності серед різних
соціальних і вікових груп населення. Як бачимо, пріоритетність
культурно-освітньої, освітньо-виховної функції музеїв, активна
соціалізація особистості впродовж життя була притаманною рисою
діяльності в галузі музейної справи. Навіть за умов наявності окремих
складових виховної діяльності музеїв, зокрема «атеїстичного»
Сенека Луцій Aнней. Діалоги / Луцій Aнней Сенека; пер. з лат. A. Содомора. – Львів: Aпріорі, 2016. –
С. 200.
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виховання, можна в більшому або меншому аспекті визнавати
доцільність реального функціонування такої системи виховного впливу
на особистісний і суспільний розвиток. Проте це не стосується
найголовнішого – змісту формування світоглядних цінностей, сутності
патріотичного та громадянського виховання тощо.
Цінності, які пропагувалися тоді, виховні ідеали, що
утверджувалися в тоталітарній державі, не можуть мати нічого
спільного в контексті світоглядних орієнтирів для сучасної української
нації. Хоча зовнішні ознаки структурно-функціонального характеру й
уподібнювались, адже визнавалося, що музей як культурна і соціальнопедагогічна інституція виконує роль виховно-освітньої установи. Ця
місія понад сто років тому чітко окреслилась на міжнародній
конференції в Маннгеймі, яка проходила під промовистою назвою
«Музей як освітня і виховна установа». Тоді у доповіді директора
Гамбурзької картинної галереї A. Лихтвaркa музеям було виділено в
ієрархії суспільно-значущих інститутів (університет, академія) свою
особливу роль. Була проголошена їхня відкритість усіх для всіх як
стандартна позиція культурних народів, акцентувалася увага на
освітньо-виховній ролі, а головне те, що було запропоновано новий
діалогічний підхід у сфері музейної діяльності.
Проте ХХ ст. «обдарувало» людство не тільки діалогом культур чи
демократизацією освітньо-виховного процесу. Своєрідність епох,
політичних і суспільних устроїв відображалося в музейній справі.
Кожен політичний режим, домінантна ідеологічна система вибудовували
своє особливе ставлення до музеїв і музейної політики.
Немає потреби заперечувати, що державні режими Гітлера,
Сталіна, Мусоліні, Франко чи Хорті, хоча і характеризувалися
протилежними ідеологічними доктринами, мали спільний аспект –
тоталітаризм. Це означало, що все потрактування історичних фактів,
культурних пам’яток визнавалося об’єктивним та істинним, якщо
оцінювання та просвітницькі підходи відповідали панівній ідеології, хай
і людиноненависницькій. Музеї в Україні, яка характеризувалася як
бездержавністю, знаходилися в просторі саме такої ідеології та
практики. Еволюція становлення суспільної свідомості українського
народу зазнавала суттєвої дезорієнтації, ціннісних втрат на шляху до
національного самоствердження. Практично є алогічним і неможливим
хоча б часткове запозичення, впровадження історично-культурних,
ідейних, світоглядних парадигм від тих систем музейної політики, які
знекорінювали, деінтелектуалізували, денаціоналізували українців як
народ.
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Суспільні завдання, функції, пріоритети музею як культурнопросвітницького, науково-дослідного закладу охоплюють доволі багато
аспектів життєдіяльності, а також різні за віком, соціальним станом,
інтересами верстви населення. Величезна кількість пам’яток
національної та світової культурної спадщини зумовлюють
мотиваційний інтерес людини та суспільства. Безперечно, що музеї слід
розглядати також як обов’язкову складову туристичної політики,
бізнесової діяльності. Завдяки їм значно активізовуються економічні,
соціальні процеси в країнах, регіонах, де існує розгалужена музейна
мережа, а також розвивається діалог культур і народів, оскільки є значна
кількість іноземних та вітчизняних туристів. Ці заклади презентують
образ певної країни, народу, уособлюють культурні цінності конкретної
спільноти, нації, цивілізації.
Музеї стали у більшості країн світу найкращою презентацією
їхнього культурного, духовного, політичного розвитку. Визначні музеї
світу (Лувр, Британський музей, Галерея Уффіці, Ватиканські музеї,
Прадо, Метрополітен-музей, Каїрський, Ермітаж…) протягом року
відвідують мільйони туристів з усього світу. Вони є найбільшими
скарбницями реальних пам’яток історії, матеріальної, духовної
культури, що стали невід’ємною частиною життєдіяльності народів і
держав. Музеї, які з’явилися у класичному розумінні сучасності в
ХVІІІ ст., відіграють величезну роль в культурно-історичному процесі
людської цивілізації. Їхня поява є ознакою потужного суспільнополітичного і духовного пробудження народів, які розглядали культуру,
мистецтво як особливу сферу буття.
Очевидно, після осмислення ґенези музейного ренесансу можна
визнавати, що ці процеси мають нагальні й об’єктивні закономірності.
Справді, суспільні потреби і прогрес завжди зумовлюватимуть
необхідність
культурних
та
інтелектуальних
проривів,
які
стимулюватимуть соціальний, економічний, науково-технічний поступ.
Проте різноаспектний, але об’єктивний аналіз еволюції та революції в
культурно-історичній ніші надасть можливість зробити закономірний
висновок про те, що визначальна роль належала особистості. Видатні
державні, культурні, політичні діячі, фінансисти й меценати часто
ставали ініціаторами, розробниками й засновниками тих унікальних
(світового рівня) проектів, які впродовж багатьох століть залишаються
взірцями цивілізаційної культури.
Безумовно, кожен музей світового рівня має оригінальну історію
свого становлення, кожен із них містить своєрідну спадщину і надбання
національних культур світу, зберігає особливі пріоритетні напрями
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презентаційних показів, наукових досліджень, музейного будівництва й
розвитку. Проте всі вони наділені спільною рисою в історії походження і
становлення. Завжди біля витоків народження музею знаходилися
ініціатори їхнього створення. Вони хоча й були різними за своїм
походженням, соціальним статусом, майновим цензом, ставленням до
влади, але спільним для них ставало усвідомлення значущості
збереження для народу, майбутніх поколінь пам’яток історії, культури,
мистецтва, природи. Ними могли бути митці, науковці, представники
багатих і панівних суспільних станів, особистості, що керували
королівськими і царськими династіями, уряди і парламенти країн. Їхні
рішення, ініціативи, підтримка часто ставали вирішальними для
становлення багатьох подібних культурних інституцій, які сьогодні
визначають світову музейну моду.
Попри все стають зрозумілими закономірності підходів у музейній
справі. Дієву політику в цьому аспекті життєдіяльності можна
формувати лише завдяки інтегрованим зусиллям і соціальному
партнерству держави, бізнесу, громадянських інститутів, церкви, сім’ї,
молодіжних і міжнародних організацій. Комерціалізація є найбільш
негативним чинником, який ускладнюватиме зв’язок і доступ людини до
культури. Існують принаймні дві галузі життєдіяльності, виключно
важливі для людини, суспільства, держави, які не можна піддавати
ринковій стихії, – освіта і культура. За найскладніших обставин
економічного, соціального, політичного характеру в культурному
просторі має функціонувати державна музейна політика. Можна
погоджуватися з тим твердженням, що музейна галузь потребує значних
державних і громадських витрат. І не дивно, адже це – інвестування в
людину, що ніколи не передбачає отримання економічно-фінансової
«вигоди» чи «прибутку».
Особливо важливо, щоб громадськість мала знала про національну
культурну спадщину, що в багатьох країнах вважається ціннісним
національним надбанням, гордістю нації та держави. В Україні важливе
місце в цьому контексті займають національні музеї, а також всі музеї, в
яких зберігається державна частина Музейного фонду України.
Офіційна музейна сфера України, за даними Міністерства культури і
туризму України – 470 музеїв (в 2009 році їх було 458). Найбільшу
частку серед державних і комунальних закладів мають: краєзнавчі – 146,
історичні – 140, літературні – 45, художні – 73, природні – 5, технічні –
2, етнографічні – 8. У державних і комунальних музеях зберігається
майже 12 млн музейних предметів. Експонується лише 10 частина всіх
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музейних скарбів88. Таким чином цей невикористоуваний фонд є
унікально ціннісним потенціалом для наукових розвідок, культурноосвітньої діяльності, просвітництва, активного розвитку туризму,
удосконалення навчально-виховного процесу в освітніх установах, а
також для ідеологічного, політичного, мілітарного спротиву державам і
народам, які загрожують національним інтересам України. Особливо ці
напрями науково-дослідницької та просвітницької роботи є важливими
для музейного середовища за умов продовження російсько-української
війни, агресії з боку РФ. Музейні експонати, раритетні історичні
пам’ятки, рукописи, стародруки і документальні матеріали мають у собі
потенціал історичної правди, що сутнісно впливає на формування
свідомості, ментальності, ідентичності громадян. Проте практика
свідчить, що значна кількість (переважна більшість) музейних предметів
та експонатів не можуть бути використані в наукових, освітніх,
просвітницьких, пізнавально-виховних цілях, адже через відсутність
належної кількості придатних приміщень державних і комунальних
музеїв, брак коштів лише десята частина музейних фондів можуть
експонуватися, а багато цінних експонатів, з огляду на важливе наукове
значення, значний виховний, морально-етичний і естетичний потенціал,
потребують тривалої та трудомісткої реставрації. Суть справи полягає
не лише в покращенні структури музейного управління, але й у значних
якісних змінах державної музейної політики.
Ця проблема стосується і 15 музейних установ, які безпосередньо
підпорядковані Міністерству культури України: Національний музей
історії України, Національний музей історії України у Другій світовій
війні (Меморіальний комплекс), Національний художній музей,
Національний музей літератури, Національний музей Тараса Шевченка,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,
Національний музей у Львові, Національний музей «Меморіал жертв
голодомору», Національний музей народної архітектури та побуту,
Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на
Лонцького», Національний меморіальний комплекс «Висота маршала
І. С. Конєва», музей історії Десятинної церкви, Національний науководослідний реставраційний центр, Львівська галерея мистецтв. Їхні
експозиції, історичні пам’ятки, музейні предмети відображають
історичну й культурну ґенезу українського народу. Очевидно, що цю
унікальну музейну спадщину України ще донедавна репрезентував на
фаховому рівні в глобальній мережі лише єдиний сайт – «Музейний
простір України». Разом з тим саме цей напрям навіть за умов
88
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використання доволі скромних ресурсів зміг би ефективно розблокувати
інформаційно-культурний національний простір. Така дієва форма
музейних та міжмузейних комунікацій як фестивальні конкурси з
їхньою відкритою змагальністю є недостатньою для PR-ефектів і
проривів музейного продукту на внутрішній і зовнішній культурний
ринок. Для якісного функціонування сучасної мовної культури
музеєзнавство потребує досконалого володіння державною й багатьма
іноземними мовами в усіх регіональних і центральних музеях. З їхньою
допомогою слід успішніше пізнавати світ, ефективно презентувати
зарубіжним туристам духовну, матеріальну, природну культурну історію
України. Варто переймати зарубіжний досвід європейських країн, що
насичують туристичні програми культурологічною складовою,
комбінують відвідування репрезентативних музейних закладів у
конкретному краї, регіоні. Належна «експансія» культурного продукту
для «інших» є характерною рисою для музейної практики європейських
країн, інших розвинутих світових демократій. Цьому сприяє успішне
впровадження
багатьма
національними
системами
освіти
компетентнісної моделі: рідна мова + дві іноземних, яка усуває таким
чином перепони для міжкультурного діалогу.
У формуванні державницької свідомості громадян кожна соціальна
інституція відіграє свою певну роль, зокрема і музейна установа. Музеї
різних профілів і видів наділені потенціалом для реалізації цього
завдання. Від історичних і краєзнавчих до художніх чи музичних – усі
вони містять експозиційні матеріали, артефакти, музейні предмети, які
варто використовувати для культурно-просвітницької чи науководослідницької роботи в контексті державотворення. Причому цій меті
має підпорядковуватися не лише внутрішня функція музею (збір,
збереження, дослідження експонатів), а й, особливо, зовнішня (освіта,
просвіта, екскурсійно-туристична діяльність), що безпосередньо
спрямована на відвідувача. У різні історичні періоди внутрішні та
зовнішні
функції
характеризувалися
своєрідними
мотивами,
суспільними потребами, ідеологічними завданнями. Музей, як і театр чи
школа, передусім виконував роль, яку йому підготувала держава.
Закладалась відповідна методологічна база для здійснення такої
«виховної ідеології», яка б відповідала духу і змісту конкретного
суспільно-політичного устрою.
Музейна педагогіка як науково-суспільна та прикладна
дисципліна, що «вивчає процеси освіти та виховання у просторі музею є
важливим засобом для реалізації освітньо-виховної функції музею»89,
89
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відіграє значну роль у тих новітніх процесах, які народилися завдяки
незалежності, яку вибороли. На цю інтегративну дисципліну покладено
відповідальні суспільні місії – достовірно, доступно, правдиво, погромадянському гідно представляти експозиційні та фондові предмети,
матеріали (артефакти), переконливо впливати на аудиторію слухачів,
відвідувачів. Особливо значущою є подібна позиція, коли це охоплює
питання історії української державності. З огляду на те, що музейна
педагогіка з часів свого становлення виконувала важливу роль активного
посередника між музейною колекцією і відвідувачем, таке
«посередництво» має бути професійно і по-громадянському належним.
Йдеться не про звичайне усталене ознайомлення з предметами музейної
колекції. Провідна функція музейної педагогіки – якомога сильніше й
ефективніше вплинути на логічний та емоційний апарат відвідувача,
його світогляд, переконання. Хоча музей як соціальна інституція
відокремлена від школи, університету чи іншого навчального закладу,
проте він є, хоча і неформальним, але освітнім простором, в якому
діють, упроваджуються головні педагогічні принципи. Часто тут
застосовуються подібні методичні, дидактичні гносеологічні концепції
та підходи, щоб отримати пізнавальний, виховний ефект. Якщо
порівнювати гуманітарні орієнтири України з європейськими країнами,
то помітно, що їхні культурно-освітні системи музейну педагогіку
сприймають як важливе соціальне явище. У Польщі, наприклад, її
розглядають не інакше як наукову дисципліну, яка передусім забезпечує
реалізацію головної функції – освітньої, що доповнює дві інші складові
– естетичну та функцію збереження. У Швеції ця науково-практична
дисципліна стала дуже важливим чинником у навчально-виховному
процесі. Тут музей відіграє водночас роль способу і засобу успішного
навчання. Музей, музейні предмети, колекції та раритетні експонати
достатньо вміло з огляду на педагогічну майстерність використовують
для кращого досягнення дидактичних і виховних цілей і завдань.
В Україні за роки незалежності було створено сотні унікальних
музеїв, які відображають у нових історичних умовах суттєву гаму
цінностей і знань про український народ, його минуле, сучасне і
перспективи майбутнього. Від 90-х років ХХ ст. в Україні своїх перших
відвідувачів зустріли: Національний музей «Чорнобиль» (Київ, 1992);
Національний заповідник «Гетьманська столиця» (Батурин, 1993 р.);
Музей волинської ікони в Луцьку, відділ Волинського краєзнавчого
музею (Луцьк, 1993); Історико-меморіальний музей Степана Бандери
(Старий Угринів, 1993); Історико-меморіальний музей Євгена
Коновальця, відділ Львівського історичного музею (с. Зашків,
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Жовківський район, Львівщина, 1993); Національний центр народної
культури «Музей Івана Гончара» (Київ, 1993); Меморіальний музей Лесі
Українки в Ялті, відділ Державного історико-літературного музею (АР
Крим, 1993); Літературно-меморіальний музей Богдана Лепкого
(Бережани, 1995); Лебединський краєзнавчий музей (Сумська обл.,
1996); Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені
С. Бандери (1997); Державний політехнічний музей (Київ, 1998); Музей
української діаспори, відділ Музею історії міста Києва (Київ, 1999);
Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові (2000);
Хата-музей кінофільму «Тіні забутих предків» у Криворівні (ІваноФранківська обл., 2000); Історико-меморіальний музей Михайла
Грушевського в Києві (2006); Національний музей «Меморіал жертв
Голодомору» (Київ, 2009); Музей Української революції 1917-1921 рр.,
відділ Національного музею історії України (Київ, 2009); Національний
музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»
(Львів, 2009); Музей Шолом-Алейхема, відділ Музею історії міста Києва
(Київ, 2009); Центральний військово-морський музей України, філія
Національного військово-історичного музею (Севастополь, АР Крим,
2010); Меморіальний музей В`ячеслава Липинського, відділ
Волинського краєзнавчого музею (Затурці на Волині, 2011); Історикомеморіальний комплекс пам`яті жертв фашизму, філія Вінницького
обласного краєзнавчого музею (Вінниця, 2011); Музейно-меморіальний
комплекс партизанської слави «Лісоград», філія Чернігівського
історичного музею імені В. Тарновського (с. Єліно, Щорський район,
2010); Музей шістдесятництва, відділ Музею історії міста Києва (Київ,
2012); Меморіально-освітній комплекс пам’яті жертв тоталітаризму та
збройних конфліктів «Родинна пам’ять» (Шостка, 2015) та ін.90 У
1991 р., відкрився Історико-краєзнавчий музей м. Винники Львівської
області (понад 40 тис. одиниць збереження), який одним із перших
розробив комп’ютерну програму каталогізації та інвентаризації фондів,
а також інтерактивну подачу експозиційного матеріалу, започаткував
видавництво періодичних видань: «Наукові студії: зб. наук. праць /
Історико-краєзнавчий музей м. Винники», «Наша спадщина: науковопопулярний журнал», створив відділ історії депортованих українців.
На сьогодні музейна справа України охоплює 546 національних і
комунальних музеїв, 497 музеїв і музейних кабінетів, які діють у складі
вищих навчальних закладів, понад 4000 музейних класів і кімнат у
загальноосвітніх школах та близько 800 музеїв у віданні підприємств і
Гасинджак Л. 25 музеїв Незалежної
http://prostir.museum/ua/post/37808
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організацій91. В Україні працює кілька громадських організацій, які
частково виконують функції недержавних аналітичних центрів у
музейній галузі. Серед них громадські організації «Український центр
розвитку музейної справи» (УЦРМС), «Агенція культурних стратегій»,
«Демократія через культуру», український комітет Міжнародної ради
ІСОМ та інші. Також працює державний аналітичний інститут:
Український центр культурних досліджень. Ці організації роблять
акцент на реалізації системних, послідовних проектів задля активізації
комунікації у професійному середовищі. В українському суспільстві
існує запит на музейну реформу. Безперечно, зацікавленими в цьому
мають бути не лише музейні працівники, але й передусім держава та
суспільство. Потрібна не лише належна фінансова підтримка, але й
докорінне змінення принципів музейної освіти. Музеї зобов’язані
щоденно доводити свою суспільну значущість і практичну користь,
особливо коли справа стосується громадянського, національнопатріотичного виховання, духовного й інтелектуального розвитку
людини.
Для України корисним міг би стати досвід низки європейських
країн. Норвезька музейна політика, наприклад, передбачає створення
професійних музейних мереж, що об’єднали різнопрофільні заклади –
«літературні», «дитячі», «природничі», «технічні» музеї тощо. Така
форма управління стимулювала співпрацю між музеями, їхнє спільне
розроблення концепцій виставок і тем досліджень, якщо ті вимагали
професіоналізації та особливих знань і навичок в межах однієї
професійної музейної мережі, відповідальним стає один музей із
найбільшим досвідом.
Нині згідно з чинним законодавством музеї за своїм профілем
поділяються на природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні,
геологічні, зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні), історичні
(загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, історикопобутові,
археологічні,
етнографічні),
літературні,
художні
(образотворчого, декоративно-ужиткового, народного, сучасного
мистецтва), мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно), науковотехнічні, комплексні (краєзнавчі, екомузеї), галузеві тощо. У державній
власності
та
безпосередньому
підпорядкуванні
Мінкультури
знаходяться 15 музейних установ, 13 із яких – національні. Серед
музейних закладів системи культури і мистецтв функціонують: 5

Проект Концепції державної цільової національно-культурної програми розвитку музейної справи на
період до 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct
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природничих; 199 історичних; 52 літературних; 41 художній; 32
мистецьких; 229 комплексних; 6 галузевих; 31 заклад інших типів.
В Україні створена достатньо розвинена та розгалужена мережа
музейних закладів, яку цікаво прослідкувати за кількісними
показниками в різних регіонах України, а саме: у Вінницькій області –
22, Волинській – 17, Дніпропетровській – 25, Донецькій – 26,
Житомирській – 18, Закарпатській – 16, Запорізькій – 23, зокрема два
заповідники сфери управління Мінкультури (Національний заповідник
«Хортиця» та Національний історико-археологічний заповідник
«Кам’яна Могила»), Івано-Франківській – 24, зокрема заповідник сфери
управління Мінкультури (Національний заповідник «Давній Галич»),
Київській – 24, зокрема діє заповідник сфери управління Мінкультури
(Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»),
Кіровоградській – 31, Луганській – 18, Львівській – 25, зокрема два
заповідники (Державний історико-культурний заповідник в м. Белзі,
Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві) та три
музейних заклади сфери управління Мінкультури (Львівська
національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького, Національний
музей у Львові імені Андрія Шептицького, Національний музеймеморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»),
Миколаївській – 11, Одеській – 11, Полтавській – 38, зокрема один
музейний заклад сфери управління Мінкультури (Національний музейзаповідник українського гончарства), Рівненській – 13, зокрема
заповідник сфери управління Мінкультури (Національний історикомеморіальний заповідник «Поле Берестецької битви»), Сумській – 17,
зокрема Державний історико-культурний заповідник у м. Глухів, що
перебуває у сфері управління Мінкультури, Тернопільській – 29,
зокрема три заповідники сфери управління Мінкультури (Державний
історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, КременецькоПочаївський
державний
історико-архітектурний
заповідник,
Національний заповідник «Замки Тернопілля»), Харківській – 33,
зокрема один музейний заклад сфери управління Мінкультури
(Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І. С. Конєва»),
у Херсонській області – 9, у Хмельницькій області – 25, зокрема
Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», якій
перебуває у сфері управління Мінкультури, Черкаській – зокрема
4 заповідники сфери управління Мінкультури (Шевченківський
національний
заповідник,
Державний
історико-архітектурний
заповідник «Стара Умань», Національний історико-культурний
заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка», Національний історико-
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культурний заповідник «Чигирин»), Чернівецькій – 10, зокрема
Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»
сфери управління Мінкультури, Чернігівській – 33, зокрема три
заповідники
сфери
управління
Мінкультури
(Національний
архітектурно-історичний
заповідник
«Чернігів
Стародавній»,
Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»,
Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»). За даними
статистики у 2013 році в музеях та заповідниках зберігалось близько 12
млн. 689 762 пам’яток. Із них 12 млн. 208 тис. 668 належать до
державної частини Музейного фонду України та 6 млн. 437 979
предметів – до науково-допоміжного фонду.
За даними статистики в заповідниках охороняються близько 147
500 нерухомих пам’яток (археології, історії, монументального
мистецтва, архітектури та містобудування)92.
Варто також зазначити, що в м. Севастополь діють 5 музейних
закладів, у тому числі заповідник «Херсонес Таврійський», а в
Автономній Республіці Крим функціонує 35 українських музейних
закладів, які знаходяться нині на окупованих Росією українських
територіях.
Мережа музеїв в Україні створюється на основі усталеної наукової
класифікації. Сучасна наукова класифікація музеїв розрізняє їх за
типами і профілями. Тип визначається його суспільною місією та метою
діяльності. В українському музеєзнавстві є три типи: 1) науково-освітні
масові, або публічні, музеї, що призначені для широкого кола громадян
та гостей України; 2) науково-дослідні, або академічні, які призначені
для спеціалістів і створюються вони при академіях, науково-дослідних
інститутах; 3) навчальні, які призначені для учнів і студентів, які
створені при школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах
з освітньою метою. Щодо профілів музеїв, то вони визначаються за
змістом їхніх фондів і зв’язком з тією чи іншою галуззю науки,
мистецтва або виробництва. Відповідно до профілів вони поділяються
на: історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі (художні), меморіальні,
літературні, природничо-наукові, галузеві. Вони можуть мати ще вужчу
спеціалізацію, тобто поділятися на види і підвиди. Наприклад, до
історичного профілю можуть належати: загальноісторичні, історикокультурні (музеї або заповідники), археологічні, історико-архітектурні,
військово-історичні, етнографічні, а до галузевих – педагогічні, технічні,
медичні, сільськогосподарські. Усі вони становлять особливу історичну,
Шман С. Ю. Аналітична інформація щодо стану музейної справи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : Downloads/apitphk_2014_33_19
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наукову і культурну цінність і містять величезний виховний,
інтелектуальний потенціал, науково-дослідницькі можливості.
Меморіальні музеї присвячені пам’яті видатних політичних,
державних, громадських діячів, учених, письменників, композиторів,
художників
(Д. Яворницький,
В. Сухомлинський,
І. Франко,
О. Кобилянська, Ю. Федькович, М. Коцюбинський, Г. Сковорода,
В. Заболотний та ін.). Перший меморіальний музей в Україні створено в
1928 р. – Будинок-музей Т.Г. Шевченка в Києві. Єдиним в Україні
музеєм-мавзолеєм є меморіал-поховання у складі музею-садиби
М. Пирогова, де похований славетний український хірург, який уперше
застосував наркоз.
Окрему групу становлять музеї-заповідники, до складу яких
входять архітектурні, історичні, літературні та інші пам’ятки, що
знаходяться на території заповідника. Найбільші національні
заповідники: «Софійський собор», відкритий в 1934 р.; Історикокультурний заповідник на о. Хортиця, Переяслав-Хмельницький,
Кам’янець-Подільський, Чернігівський історичні заповідники. Першим
художнім музеєм на території України був Музей художньої
промисловості, відкритий у 1873 р. у Львові. Провідними в Україні є
Національний музей українського образотворчого мистецтва України в
Києві, Львівська картинна галерея, Національний музей українського
народного декоративного мистецтва України у Києві, Національний
музей театрального, музичного та кіномистецтва України у Києві,
Харківський та, Одеський художні музеї. Серед природничо-наукових
музеїв варто виокремити зоологічні музеї Київського і Харківського
університетів,
палеонтологічний
Одеського
університету,
мінералогічний в Івано-Франківському університеті нафти і газу.
Одним із найбільших серед музеїв просто неба є Національний
музей народної архітектури та побуту України у Пирогово. Подібні є
також в Переяславі, Львові Чернівцях, Ужгороді. Цей короткий огляд
свідчить про те, наскільки різноманітною є палітра знань і цінностей,
закладених в артефактах і явищах духовної та матеріальної музейної
культури, які необхідно вводити у зміст формальної, неформальної
освіти. Увесь цей величезний капітал державної та недержавної
власності Музейного фонду України, різноманітні музейні предмети,
музейні колекції, музейні зібрання, що є державною власністю, а також
у музеях, створених при підприємствах, в установах, організаціях і
навчальних закладах містять унікальний потенціал суспільного розвитку
і виховання людини. Музейна національна культура наділена тим
безальтернативним духовним й інтелектуальним ресурсом, який у
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взаємодії з навчальними закладами якісно впливатиме на зміст
національної освіти, удосконалення роботи нової української школи.
Завдання сучасників – «на сталій основі світ захистити»
(М. Зеров). Для цього людство слід виховувати не лише інтелектуальним
(знаннєвим) ресурсом, але й гуманним, а також… національним. Під час
руху вперед мусимо орієнтуватися на спадщину минувшини, тобто на ті
знання, істини, цінності, традиції, що створені поколіннями «мертвих».
Навіть складно уявити, що наймодерніша нація спроможна
самостверджуватися без вікового історичного досвіду буття. Доведено,
що нині на планеті Земля проживають лише до 14% (≈7,8 млд осіб) від
тих, хто проживав (існував) тут до них. Варто визнати, що ці 86% (понад
50 млрд людей) за часи свого свідомого буття виробили величезний
масив інтелектуального, соціального, духовного доробку, який є
фундаментальною основою сучасного цивілізаційного стану світового
співтовариства. Його засвоєння, пізнання, трансформація для сучасних
поколінь є надважливою світоглядною, етичною, технологічною
проблемою. Задля цієї суспільно значущої (у цивілізаційному аспекті)
стратегії необхідно: а) сформувати вмотивованість людства (народу,
особистості) до вивчення історичної, національно-культурної спадщини;
б) закумулювати заради цього синергію людського капіталу, державних і
громадських інституцій, науки, просвіти, церкви; в) у нових умовах
інформаційного (знаннєвого) суспільства виробляти і впроваджувати
оптимальні моделі, технології, інструменти соціально-педагогічного,
психологічного, культурно-ментального характеру, які згідно вимог і
потреб часу актуалізовували б мотиваційні інтереси суспільства щодо
вивчення культурної спадщини (національної та загальнолюдської).
Питання для дослідницької роботи
1.
Музейна справа як спеціальна сфера культурнопросвітницької та наукової діяльності.
2.
Музейна
справа:
національна
музейна
політика,
музеєзнавство, музейна практика.
3.
Роль музеїв у зміцненні громадянського суспільства.
4.
Класифікація музеїв. Типи музеїв: науково-освітні масові або
публічні; науково-дослідні або академічні; навчальні (університетські,
шкільні).
5.
Статус Національного музею України.
6.
Види музеїв: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі,
літературні, педагогічні, меморіальні, художні, етнографічні, технічні,
музичні, музеї-заповідники, галузеві.
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1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самостійної роботи
Основні напрями роботи музеїв.
Інтерактивні форми діяльності музеїв.
Музейний фонд України.
Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі.
Пріоритетні напрями та завдання розбудови музейної мережі.
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РОЗДІЛ 4
ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
НАДБАНЬ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ І
ДОСЯГНЕНЬ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В СУЧАСНИХ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ
Парадигми історично-культурного розвитку націй і народів,
світової цивілізації зумовлювали якісні зміни актуальних завдань
культурних і освітніх інституцій. Змінювалася передусім методологія
реалізації функцій музею, який розглядався не лише як джерело
додатково пізнання, але й як громадянський, інформаційний, виховний
центр культурної спадщини, яка безперервно мала працювати на людину
і для людини. У країнах з більш розвинутою демократією, у середовищі
прогресивної інтелігенції музей трансформувався у таку соціальну
інституцію, де формується, окрім пізнавально-виховного середовища,
ще й суспільний діалог, адже без нього унеможливлюється
впровадження гуманістичної парадигми, поступ у розвитку
громадянського суспільства, людської самосвідомості. Академік І. Бех
стверджує, що «перевага гуманістичної парадигми над усіма іншими
підходами до виховного процесу полягає в тому, що лише вона робить
предметом осмислення світоглядну функцію певної духовної цінності й
залучає цю функцію до сфери виховних завдань педагога»93.
У контексті утвердження гуманістичної парадигми освіти, що
ґрунтується на націєтворчих засадах, принципах людиноцентризму і
культуровідповідності, доцільно впроваджувати надбання музейної
педагогіки і національного музейного просвітництва на визначених
рівнях.
На концептуальному рівні. Ефективність музейної педагогіки
посилюється, коли в основі цієї нової для сучасної України дисципліни
будуть знаходитися відповіді на стрижневі питання – «як?», «що?»,
«хто?». І тоді, коли успішніше вирішуватимуться проблеми, пов’язані,
по-перше, з умовами й інструментами музейної комунікації; по-друге, зі
смисловим, ціннісним аспектом змісту культурної музейної спадщини;
по-третє, якісною підготовкою музейних працівників, здатних
гармонізувати й актуалізувати спадщину минулого з сучасною
стратегією життя і безпеки націй, народів. За таких умов можна буде
стверджувати, що музеї спроможні навчати і виховувати особистість.
Очевидно, що ця сукупність проблемних завдань, яка необхідна не лише
Бех І.Д. Особистість на шляху до духовних цінностей: монографія / І.Д.Бех. – Київ-Чернівці: «Букрек»,
2018. – С.44.
93
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для «виживання», а ще й для прогресу, неспроможна вирішуватися на
локальних рівнях музейної справи. Уся історія розвитку музеїв свідчить,
що роль, місія таких культурних інститутів залежали передусім від
соціального і політичного середовища. З огляду на сутність суспільного
устрою та політичного режиму вибудовувалася система панівних
цінностей.
Музей як освітній заклад мусить упроваджувати суб’єкт-суб’єктну
модель
спілкування,
міжособистісний,
культурно-світоглядний,
міжкультурний діалог. Діалогова концепція зумовлена тим, що
взаємовідносини, взаємодія стають універсальною необхідністю для
музейного і для педагогічного світу. Їхня синергія, інтеграція лише
підсилює необхідність упровадження у галузі музейної педагогіки
діалогічної моделі. Особистісно зорієнтована парадигма в навчальновиховному процесі, важливість пріоритетів сталого розвитку,
гуманітарних, історично-культурних цінностей у становленні, вихованні
людини і суспільства потребують якісних змін в методології реалізації
сутності та функцій музею і навчальних закладів. Музейна педагогіка
повинна у своїй основі мати діалог – ефективний механізм, метод
реалізації окреслених завдань, без якого послаблюється формування
критичного мислення, самосвідомості, самопізнання, мотиваційність
щодо самоудосконалення. Музейна педагогіка передбачає виконання
трьох найголовніших сенсів: а) слугувати людині та виховувати людину;
б) слугувати народу, державі та виховувати народ; в) слугувати людству
і виховувати людство, то це значно актуалізовує сучасне комунікаційне
середовище,
якість
соціокультурного,
міжкультурного,
міжособистісного діалогу.
Характер створення такого міждисциплінарного явища як музейна
педагогіка об’єктивно передбачає наявність міжінституційного діалогу.
Проте його якісні аспекти залежать від більш важливіших чинників ніж
формальні взаємозв’язки. Очевидно, зміст, ідеологія «сталінської»
педагогіки, спрямовані на ліквідацію педології (науки про дитину),
дитиноцентричної освітньої домінанти, суб’єкт-суб’єктності в навчанні
та вихованні, не сприяли ствердженню діалогічної культури у сфері
взаємин «школа–музей». Ідеологічні імперативи, оцінки, які панували в
авторитарних, тоталітарних політичних режимах визначали світоглядні
бачення «світу» і форми та методи спілкування людини з «культурою».
Чим слабше громадянське суспільство, вища деспотія і нижча
культурність, тим більшою є актуальність діалогу (розмова, бесіда,
дискусія, полеміка) між різними суб’єктами.
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Музейна культура, в якій міститься вся матеріальна,
інтелектуальна, духовна спадщина українського народу, є надзвичайно
впливовою складовою для формування художньої, естетичної, етичної,
громадянської культури, почуття патріотизму, для національнодержавного розвитку.
Академік І. Зязюн вважав, що необхідно передусім утілювати у
виховному процесі наступні ідеї: «людини культури – вільної
особистості, здатної до самовизначення у світі культури і яка має якості
громадянина; людини культури – духовної особистості, здатної до
виховання ісамовиховання духовних потреб, зокрема у пізнанні,
рефлексії, красі, спілкуванні, в пошукові смислу життя, щастя,
прагнення до ідеалу; людини культури – творчої особистості, здатної до
самоствердження у всіх сферах життєдіяльності; людини культури –
адаптивної особистості, здатної до життя в певному культурному
просторі, життя в умовах діалогу культур…, дбати про благополуччя
сім’ї, країни»94. Отже, музеї, як й інші культурні та освітні заклади,
насамперед виконують цю соціальну, культурно-просвітницьку, освітню
та наукову функції, що є важливими складовими виховного суспільного
процесу. Незалежно від профільного напряму, форми власності та
системи підпорядкування, музей є центром культурного життя
конкретного
населеного
пункту,
громади,
регіону,
країни.
Першочерговим завданням музейної адміністрації, музейних педагогів є
максимальне забезпечення поінформованості населення, що знаходиться
під впливом конкретного закладу, про наявність і якісні характеристики
тієї спадщини матеріальної та духовної культури, що містяться у фондах
і експозиціях конкретного музею.
Слід визнати деяку універсальність у підходах до розуміння суті
музейної педагогіки. Зокрема, в національних культурно-освітніх
системах вона сприймається як: спеціалізована наукова галузь; вчення
про посередництво між музейними експонатами і відвідувачем; наукова
дисципліна, що здійснює, реалізує основні функції музею; наука, що
вивчає потенціал музейної культури для освітнього процесу; наука про
використання навчального матеріалу, освітніх знань для успішного
засвоєння музейних цінностей, закладених у експонатах та предметах;
педагогічна дисципліна, яка займається розвитком і підвищенням
суспільної ролі музею як соціального інституту; практична галузь, що
займається розвитком і удосконаленням ролі навчальних закладів і
неформальних культурно-освітніх просторів; засіб і спосіб навчання з
Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: монографія. – Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. –
С. 95-96.
94
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метою формування позитивної Я–конценції, пробудження інтересу,
мотивації до музейної духовної та матеріальної культури. Така широка
палітра визначень сутності й функціональності музейної педагогіки
доводить і переконує в її багатоаспектності, синтетичності та
міждисциплінарності дій.
Комунікація зі своєю культурною спадщиною, історією має
відбуватися передусім у сферах своїх національних освітніх й
інформаційних систем. Саме вони є найбільш інтегрованими з
музейною справою, музеями як скарбницями історично-культурної
пам’яті народу, в яких не просто зберігаються культурні надбання, а
представлене
його
світопочування,
світогляд
ідентичність,
психоментальна самобутність. Українці, попри всю трагічність історії
підневільного народу, зуміли зберегти для майбутніх поколінь, людства
не тільки етнокультурну спадщину, але й видатні пам’ятки світового
значення.
На законодавчо-регулятивному рівні. Здобуття Україною
незалежності, самостійницький державний шлях зумовлюють докорінну
зміну філософії змісту національного музеєзнавства. Навіть з огляду на
те, що поняття «ідеологія» не утверджено Конституцією України, закони
України щодо освіти, культури дають, насправді, чіткі орієнтири щодо
головних пріоритетних завдань у системі освіти чи музейної справи, які
є суспільно затребуваними за своїм наповненням. Під час аналізу Закону
України «Про освіту» (2017 р.), зокрема статті 6 «Засади державної
політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності», варто
особливу увагу акцентувати на таких затверджених пріоритетах:
«виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського
народу, його історико-культурного надбання і традицій»; «формування
громадянської культури»; «нерозривний зв’язок із світовою та
національною історією, культурою, національними традиціями».95 У
Законі України «Про музеї і музейну справу» (1995 р.) поняття «музей»
трактується як «науково-дослідний та культурно-освітній заклад,
створений, зокрема, і для популяризації музейних предметів та
музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян
до надбань національної та світової культурної спадщини».96 З огляду
лише на ці зазначення принципів і функцій освітніх та музейних
закладів, можна, по-перше, осмислено стверджувати про закономірність
існування для них й відповідної ціннісної парадигми. По-друге, стають
Закон України «Про освіту». Щомісячник серії «Закони про освіту». – № 10 (34). – К.: Парл. вид., 2017. –
С. 9–10.
96
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зрозумілими ті засади, на основі яких формується ідейна й
функціональна спрямованість музейної педагогіки.
Перед музеєзнавством України за якісно інших обставин постали і
нові завдання. Вони полягали в тому, що музейні заклади почали
функціонувати в умовах відновленої де-юре державності. Отже, музейна
політика має орієнтуватися зовсім на інші засади політично-правового,
культурно-історичного, гуманітарного характеру. Україна перестала
бути колонією, а музейна справа не знаходиться в статусі філіалу
«союзного» музейництва. Необхідно було вибудовувати (як і в інших
сферах життєдіяльності) власну модель музейної культури, а в музейній
педагогіці слід, нарешті, окрім загальнолюдських цінностей,
впроваджувати україноцентричні ідеї та принципи. Вирішення цих
проблем потребувало застосування нових підходів, форм роботи, а
особливо, трансформації змісту музеєзнавства. Практично всі музеї
повинні були налаштовуватися не на просту зміну декорацій і
експозицій, оскільки час і обставини, суспільство і держава вимагали
корінних перетворень в оцінках, сенсах музейних предметів і явищ, які
існують. Нагальною необхідністю стало впровадження в українське
музейництво нових ціннісних українознавчих настанов, які щодо
українського народу і держави обґрунтовували б і репрезентували
витоки національної культури, історії, духовної та матеріальної
спадщини, сучасного і майбутнього української нації. Відмова
послуговуватися історичними й іншими гуманітарними концепціями і
доктринами, написаними чужинством у зарубіжних столицях –
найпосутніші рішення, що надавали можливість утверджувати власне
«Я» у свідомості громадян, ставати суб’єктом міжнародної політики.
Громадянськість, патріотичність, національна ідентичність,
українськість, європейськість – якісні характеристики, цінності, які слід
виховувати й утверджувати в свідомості, переконаннях, поведінкових
нормах суспільства. Чимало законодавчих актів та інших нормативних
документів спрямовані на реалізацію цих завдань, упровадження
ціннісних орієнтирів у зміст навчальних і виховних програм. Особливо
важливим у цьому контексті є використання педагогічною практикою
виховного
(державотворчого,
націєтворчого,
професійного,
громадянського, естетичного, морального) потенціалу більшості музеїв.
Низка музеїв різних профілів (історичні, літературні, краєзнавчі,
мистецькі, музичні), художні галереї і виставки містять багато нової
інформації про видатних особистостей України, які були і залишаються
гідним прикладом для наслідування сучасного і майбутніх поколінь.
Музейні експонати, предмети, матеріали сприяють вихованню, особливо
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молоді, на засадах україноцентризму, загальнолюдськості – ціннісних
принципів, що визначають стратегію формування нації. Часто під час
пізнання у багатоаспектному розумінні тих чи інших визначних
постатей усвідомлюємо, наскільки необхідними є сутнісні дидактичні
технології, що орієнтуються на приклади життєдіяльності конкретних
особистостей. Підтвердженням актуальності цього підходу є приклади,
які займали чільне місце впродовж останнього десятиліття на рівні
освітньої, культурної політики держави. Наслідком зміни політичної
кон’юктури в країні завжди була зміна ціннісних ідеалів. Музей,
музейна педагогіка, музеєзнавство, вибудовані на ґрунті національних
традицій, правдивої історії, є надважливими чинниками освітнього
прогресу.
На початку 90-х років минулого століття у зв’язку з відновленням
української державності українська освіта стала на шлях національного
відродження, формування української ідентичності, національнодержавницького самоусвідомлення. Ця парадигма задіяла всі сегменти
освітньої політики: філософію освіти, її теоретичні й організаційнопедагогічні засади, зміст навчальних і виховних програм, форми роботи,
підготовку кадрів, нормативну і методичну базу. Окресленим
пріоритетам підпорядковувалася і змістова частина культурно-освітніх,
просвітницьких інституцій, з якими співпрацювали освітні заклади,
зокрема музеї. Проте в середині 90-их найбільш визначальним чинником
для методологічних основ діяльності в освітньо-культурній сфері стало
прийняття Конституції України – Основного Закону. Стаття 11 Закону
затвердила: «Держава сприяє консолідації та розвиткові нації, її
історичної свідомості, традицій і культури», а стаття 54 гарантувала
громадянам «Свободу літературної, художньої, наукової і технічної
творчості… Культурна спадщина охороняється законом, а держава
забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що
становлять культурну цінність»97.
У зазначених нормативних актах і документах не містилося
конкретних визначень щодо місії та ролі музеєзнавства чи музейної
педагогіки, проте в них були закладені стрижневі положення і принципи
методологічного характеру, спрямовані на розвиток національнокультурного, духовного потенціалу громадянського суспільства.
Зміцнення самосвідомості, національного характеру, національної
гідності людини, утвердження авторитету української національної
культури виокремлювалися як важливі пріоритети культурно-освітньої
політики держави. Відповідно до цієї спрямованості формувалася
97
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передусім державна освітня, культурна, музейна політика з метою
збільшення людського потенціалу.
Такі стратегічні завдання в умовах існування в українському
суспільстві доволі складних політичних, культурно-історичних,
ідеологічних мовних, конфесійних суперечностей і протистоянь,
психоментальних й етнічних своєрідностей було складно реалізовувати,
навіть якщо відбувалося становлення оптимальної законодавчої та
правової бази, але вона є тією першою необхідною передумовою, без
якої унеможливлюється дієвість націокультурної, гуманістичної моделі в
сферах освіти та культури. Для вдосконалення змісту роботи інститутів
культури та освіти, їхньої продуктивної інтеграції та співпраці
необхідно було за допомогою нормативних актів забезпечити,
насамперед, тотожність, суголосність ціннісних установ і смислів, які
характеризують концептуальні засади в діяльності музеїв культурних
інституцій та освітніх закладів. Окрім загальних конституційноправових актів, законів, загальнонаціональних нормативних документів
важливою була наявність безпосередніх законодавчих норм у сфері
діяльності конкретних міністерств і відомств, тому важливим для
ефективного впровадження у систему суспільного виховання нових
(гуманістичних, націєтворчих) цінностей, підходів і принципів,
покладених в основу музейної педагогіки, стало ухвалення Закону «Про
музеї та музейну справу», який не лише врегульовував суспільні
відносини в галузі музейної справи, встановлював правові, соціальноекономічні, гуманітарні засади діяльності музейних закладів, але й
значно сприяв удосконаленню культурно-освітньої роботи, ефективному
використанню національної культури для виховання особистості та
суспільства, продуктивній співпраці державних, громадських, освітніх,
наукових інститутів та музеїв.
Головною місією музеїв стало «Прилучення громадян до надбань
національної і світової історико-культурної спадщини».98 Музейна
справа, що уособлювала національну музейну політику (сукупність
основних напрямів і принципів діяльності держави і суспільства);
музеєзнавство (наука про організацію і діяльність музеїв); музейну
практику, набувала якісно іншого смислового і ціннісного аспекту.
Культурні цінності українського народу, історичні пам’ятки України,
національна матеріальна і духовна культура, культурні цінності, які
знаходяться за межами України – нові змістові орієнтири в музейній
діяльності, які необхідно було трансформувати у стратегію завдань
культурно-просвітницької, наукової роботи, в систему вивчення і
98
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використання пам’яток культури, міжнародної співпраці. Законом
забезпечувалися правові, соціально-економічні, організаційно-кадрові
аспекти. Проте найскладнішими питаннями залишалися в музейній
справі не лише матеріально-технічні, бюджетні чи інфраструктурні
проблеми, а й передусім її змістова, освітньо-виховна функції,
«ідеологія» музейного фонду і музейного предмету. Закон від 1995 року
не давав конкретних відповідей на питання щодо змісту, ціннісних
пріоритетів діяльності. У змінах і доповненнях до нього формально
визначалося (стаття 4), що «законодавство України про музеї та музейну
справу базується на Конституції України і складається з Основ
законодавства України про культуру, цього Закону та інших нормативноправових актів»99. Хоча виписані законодавцем норми значно
полегшували функціональність музеїв у багатьох напрямах, проте чіткої
ціннісно-смислової парадигми виховання, сенсів та ідеалів
просвітництва української нації стаття 31 документу не містила. Можна
стверджувати, що така позиція не є предметом розгляду цього
документу, одначе основними напрямами музейної діяльності, про що
зазначено у документі, є культурно-просвітницька та наукова сфери,
тому формалізація і технологізація напрямів діяльності без якісного
змістового наповнення відповідно потреб громадянина, суспільства,
держави та національних інтересів є маловартісною.
Ухвалений Закон України «Про культуру» (14 грудня 2010 р.)
традиційно визначив правові засади діяльності у сфері культури,
врегулював
суспільні
відносини,
пов’язані
із
створенням,
використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини
та культурних цінностей, а також окреслив сферу музейної діяльності,
спрямованої на популяризацію, збереження і використання культурних
благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб
громадян100. Проте належно оцінити суть і роль культури, культурних
закладів у життєдіяльності країни і громадянина можна лише шляхом
визначення пріоритетів і напрямів державної політики у цій сфері, адже
від часу ухвалення Закону «Про музеї і музейну справу», до ухвалення
«культурного» Закону 2010 р. минуло 15 років. За цей період відбулися
значні зміни в суспільному житті: ухвалено основний закон –
Конституцію України, низку важливих міжнародних актів, зокрема на
рівні ООН.
Чи вдалося в Україні враховувати глобальні та національні
трансформації під час здійснення відповідної культурної політики?
99
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Закон України «Про культуру» (стаття 2) достатньо чітко відрегулював
усі сфери культурної діяльності, зокрема: музейної справи,
колекціонування; охорони національного культурного надбання,
культурної спадщини: нематеріальної культурної спадщини, народної
культури; художньо-естетичної, спеціальної культурно-мистецької
освіти, позашкільної освіти сфери культури, педагогічної діяльності у
закладах освіти сфери культури; наукових досліджень у сфері культури
збереження і примноження національного культурного надбання
тощо.101 Безперечно, ці та інші сфери діяльності безпосередньо й
опосередковано охоплюють музейну справу, музейну політику,
музеєзнавство, музейну педагогіку. Найбільш важливою для розуміння
місця та ролі культури, культурних цінностей у національному просторі
є стаття 3 цього Закону («Основні засади державної політики у сфері
культури»). У ній зазначається: «Визнання культури одним з основних
факторів самобутності Українського народу; сприяння створенню
єдиного культурного простору України, збереженню цілісності
культури; захист і збереження культурної спадщини як основи
національної культури; визначення естетичного виховання дітей та
юнацтва пріоритетом розвитку культури; задоволення культурних
потреб українського народу; доступу громадян до культурних благ;
пропагування української національної культури; забезпечення
діяльності базової мережі закладів культури…»102 та багато ін. Ці засади
та пріоритети державної політики у сфері культури (створення
державою умов для розвитку культури української нації; збереження,
відтворення та охорона історичного середовища; естетичне виховання
громадян тощо), які визначені цим законом, створюють правову основу і
для розвитку музейної справи. У ньому окреслені конкретні завдання,
обов’язки, права, вимоги для держави, суспільства, закладів музейної
культури і громадян. Музейна, освітня, наукова, інформаційна діяльність
є головними складовими культурної діяльності. Такою є й діяльність
щодо збереження, використання, популяризації культурних благ та
культурних цінностей. Поняття, терміни: «музей», «освіта», «наука» в
законі, що містить статтю 21, трапляються в тексті понад сорок разів,
що свідчить про чільне місце музейної, освітньо-наукової діяльності в
культурній політиці держави, суспільства, громадянина. І хоча в
основних засадах державної політики у сфері культури спромоглися
законодавці лише на «визначення естетичного виховання дітей та
юнацтва пріоритетом розвитку культури»103, не враховується важливість
Там само.
Закон України «Про культуру» // Відомості ВР України. – 2011. – № 24.
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національно-патріотичного, громадянського виховання, що закладені в
українській культурній спадщині, національно-культурних цінностях,
зазначені нормативні акти є належним підґрунтям для подальшого
удосконалення музейної справи, музейної педагогіки задля покращення
суспільного виховання, зміцнення національної ідентичності, єдності та
гідності української нації.
Сучасні реалії значно розширюють зміст музейної політики. Нині
у чинний Закон необхідно ввести такі положення, які охопили б усі види
музейної діяльності, які не врегульовані законодавством, а також
доповнити понятійний апарат шляхом функціонування нової
термінології. Удосконалення функцій музеїв згідно понять «музейна
практика», «музейна педагогіка» сприятимуть інтеграції потенціалів не
тільки культурних, але й освітніх закладів.
Національна музейна справа має орієнтуватися на класифікацію
ЮНЕСКО та інших міжнародних інституцій. Дуже важливо, щоб у
реєстр музеїв були включені всі без винятку заклади (незалежно від
форми власності, правового статусу), які мають музейні зібрання і
колекції, кваліфікованих працівників, джерела фінансування. Практика
свідчить про необхідність (для стимулювання діяльності) збільшення
можливостей для фінансової самостійності музеїв, розпорядження
надходженнями від додаткових джерел. Особливу увагу слід
акцентувати на нормативних змінах, які надають можливість
оновлювати колекції музеїв, а також покращувати стан якісного
наповнення Музейного фонду України.
Неправомірним є і той факт, що значна кількість наукових
працівників музейних закладів не відповідають вимогам Закону «Про
наукову та науково-технічну діяльність». У контексті вирішення
найважливішої проблеми – максимального відкриття музейних
експонатів для суспільства – необхідно впровадити на всіх рівнях реєстр
музейних предметів, створити електронні каталоги музейних колекцій,
що надасть можливість користувачам мати доступ до музейних ресурсів,
які зберігаються у сховищах і є закритими для відвідувачів.
Застосування новітніх електронних технологій також уможливлює
інтеграцію національних закладів і світових музейних установ, обмін
інформацією про унікальні експонати та культурні пам’ятки. Для чого
передусім потрібно активізувати якісні зміни законодавчих норм у
національному соціокультурному просторі, враховуючи європейський
досвід, а також Статут та Кодекс музейної етики ІСОМ? Найперше,
необхідно створити якомога кращі соціальні умови для доступу
суспільства до культури, насамперед національної. Поліпшення умов
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музейної діяльності сприятиме збору об’єктивної інформації про зміст
Музейного фонду України, передусім його державної частини,
формуватиме відкритість для світу культурної національної спадщини, а
також стимулюватиме туристичну привабливість України.
Важливо, що нормативні зміни в законодавстві слугуватимуть
створенню більш оптимального підходу до інтеграції зусиль музейних,
освітніх, наукових інституцій задля покращення умов для
інтелектуального, духовного, естетичного виховання, формування
національної та громадянської позиції, історичної пам’яті народу.
Поняття «музейна педагогіка» у сфері музейної політики держави
мусить активно впроваджуватися в навчально-виховній і музейній
практиці, бути синергетичним чинником для об’єднання зусиль і
потенціалів музейних та освітніх закладів.
Якісні зміни в політичному просторі, відновлення національної
незалежності створили культурні, соціальні, педагогічні передумови для
гуманізації й об’єктивізації музейної політики в Україні. Цей значущий
фактор – музейна справа – стає важливим напрямом у системі державонацієтворчих процесів. У Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки передбачено громадську і
державну дію щодо «виховання громадянина-патріота, утвердження
любові до України, духовності, моральності, шанобливого ставлення до
національних надбань українського народу, наслідування кращих
прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність»,
шляхом охоплення таких сфер: освіта, наука, культура та мистецтво,
краєзнавство, туризм, історія, вшанування пам’ятних дат та історичних
постатей104. Індикаторами ефективності заходів із національнопатріотичного виховання мають стати: а) збільшення відвідуваності
дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та
національно-мистецькі традиції українського народу, а також експозицій
музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і
територіальну цілісність України; б) підвищення рівня знань у дітей і
молоді про видатних особистостей українського державотворення,
визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів
культури і мистецтва, а також духовних провідників українського
народу105. Отже, реальність налаштовує культурно-освітні інституції на
активну участь у суспільних процесах, зокрема в найголовніших
напрямах: вихованні української нації на засадах історичної правди,
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Указ Президента
України від 13 жовтня 2015 р. №580/215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http//www.lib.ru/politolog/lebon/psihologia.txt
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національної ідентичності, особистої та державної гідності. Синтез,
інтеграція культурної (музейної) і освітньо-наукової сфер є
закономірними підходами, а музейна педагогіка значно більше
актуалізовується, стає домінуючою дисципліною в соціокультурному і
освітньому середовищі.
Музейний простір, що формується на принципах науковості,
історизму, культуровідповідності, значно розширює пізнавальні
можливості навчальних освітніх програм різного рівня, спрямованих на
отримання нових знань і на формування активної громадянської
особистості, здатної до критичного мислення й творчої позиції.
Особливу роль відіграють музейні заклади, вони реалізують стратегічне
суспільне завдання – творення і зміцнення української національної
ідентичності.
Народ, який зумів за всю свою історію створити (за однією із
версій) понад 800 тис. творів пісенної культури, що вдвічі більше аніж
мають усі країни ЄС, не може виховуватися на чужих цінностях,
забувати про свої. Історія «відкриття Aмерики» Соломією
Крушельницькою є підтвердженням «конвертованості» української
національної культури за кордоном, її універсальності й
загальнолюдськості, глибокої традиції та народності. В умовах
бездержавності С. Крушельницька гідно представляла Україну через
українську пісню, високий талант оперної співачки. Європа, Південна і
Північна Aмерика були зачаровані її сильним й елегантним співом.
Митці навіть з огляду на перепони, які ускладнювали їм зв’язки з
народним організмом, зберігали їх завдяки любові до власної традиції,
історії, культури, рідної мови, вірили в державницьке майбутнє, завжди
отримували позитивне ставлення українства. С. Крушельницька своєю
піснею робила суголосними душі українства. У ній відчувалася
найбільша сила національного почуття, що передавалося кожному
українцю, вело його з далеких країв до батьківської оселі, до України.
Величезна краса і сила мистецтва Крушельницької змушувала народ
здійматися з колін для того, щоб виживати, боротися, перемагати і
торжествувати. Її високохудожнє мистецтво відкидало ідеї «чистоти» і
«салонності», «годувалося» безперестану народністю, моральністю,
громадянськістю. Факт, який мав місце дев’ять десятиліть і став
предметом уваги на рівні нових тематичних експозицій окремих музеїв
України, насправді містить достатньо актуальну проблему, яка логічно
перекладається мовою сучасних реалій.
По-перше, подібні теми містять у собі ту змістову складову, що є
необхідною для національно-патріотичного, громадянського виховання
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нації. Не тільки сучасна політична, соціальна, духовна міжнародна
ситуація зумовлює впроваджувати цінності української ідентичності,
ствердження єдиної ідеологічної концепції щодо впровадження
національної ідеї. До таких підходів спонукає необхідність реалізації
положень багатьох нормативних, законодавчих документів, зокрема
Конституції України, а також рішень державного рівня, що стосуються
агресії Росії.
По-друге, важливість ознайомлення з музейними матеріалами
такого змісту українознавства полягає в тому, що національна культура,
історична національна пам’ять, рідна (державна) мова і тоді, і зараз
розглядаються як вищі духовні цінності нації, без яких немислима націєдержавотворчість, консолідація народу, розвиток громадянського
суспільства.
По-третє, поява на загальноукраїнському, регіональному чи
місцевому рівнях подібних музейних розвідок-експозицій несе в собі не
відомчий інтерес. Очевидно, є вмотивована цікавість як у змісті роботи
музейних закладів, так і на рівні школи (школа, гімназія, коледж,
інститут, університет, академія…). Культурна й освітня інституція за
метою, завданнями своєї діяльності мають спільну філософію –
виховання громадянськості та патріотизму, формування національної
свідомості, державної, особистої гідності, пізнання культурної
спадщини, надбань науки, розвиток критичного мислення, творчих
здібностей, громадянської активної позиції. Музейні розроблення,
матеріали пошуково-дослідницького характеру – унікальний навчальновиховний і науково-творчий потенціал для удосконалення освітнього
процесу.
По-четверте, музейна педагогіка має важливу перевагу в тому, що
музей володіє оптимальними можливостями для формування у молоді,
старшого населення таких необхідних якостей: громадянська активність,
критичність, компетентність, креативність – з урахуванням особистісноемоційного сприйняття.
На організаційно-просвітницькому рівні. Сьогоднішній статус
музеєзнавства не може задовольняти суспільний інтерес. Сутність цієї
наукової дисципліни передусім полягає в тому, щоб нація змогла
осягнути власну історико-культурну спадщину, через її пізнання
самовиховати повагу до себе, свого народу, Батьківщини національної
культури. Безперечно, що новітні посібники, навчальні програми,
науково-методичні розвідки докорінно за своїм змістом, ідеологічною
спрямованістю відрізняються від попередніх теоретичних і практичних
напрацювань. Сучасні українські дослідники, вчені, педагоги,
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музеєзнавці синтезували кращий світовий досвід з музеології,
культурології, освіти з надбаннями національної культури, доробками
провідних українських музеєзнавчих шкіл. У цьому є нагальна
необхідність, адже музейні установи Європи, Північної Aмерики,
розвинутих країн Aзії, Aвстралії національну культурну спадщину
інтегрували, насамперед через мережу Інтернет, у світовий культурний
простір. За допомогою культурного діалогу відбувається утвердження
міжнародного авторитету конкретних держав і народів. Шляхом
удосконалення, завдяки музейній політиці, історично-культурної,
реакриаційної, туристичної інфраструктур такі держави формують сталу
привабливість до себе, зміцнюють економічні та гуманітарні позиції
всередині країни та за її межами. Україна на рівні державної політики
мусить достатньо відповідально ставитись до цієї важливої сфери не
лише гуманітарного, але й політичного, соціально-економічного,
екологічного напрямів. У навчальному посібнику «Музеєзнавство»
М. Рутинського та О. Стецюк (рекомендовано вченою радою
географічного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка) зазначено: «Високі державні урядники байдужі до
музейно-культурної спадщини власної країни. Неабияке занепокоєння
викликає стан приміщень, в яких зберігаються фонди музейних
пам’яток країни, млявість роботи по каталогізації, обліку й ревізій
фондової спадщини, через що лише за роки незалежності сотні
найбезцінніших експонатів «мігрували» із закритих музейних фондів у
закордонні приватні колекції. Досі не розкрито найрезонансніші злочини
зі зникнення коштовних пам’яток з музейних фондів, історичних архівів
і художніх галерей»106.
Оцінка, надана фахівцями, містить системну проблему в
національній музейній справі, без вирішення якої країна, що володіє
унікальними художніми пам’ятками, втрачатиме шанс опинитися на
рівні з культурними націями. Музеєзнавство має стати адекватним щодо
викликів часу, найголовніше у цьому поступі – ціннісна система
історично-культурних, національних, ідеологічних, загальнолюдських
світоглядних переконань. Існує багато поглядів стосовно основних
завдань національної музейної мережі. Вони всі наділені правом на
існування відповідно до профілів і видів музеїв. Достатньо поширеним є
підхід, «що музеї нашої країни перетворилися на невід’ємну складову
туристичного обслуговування й дедалі глибше інтегруються у
туристичний бізнес»107. Aле, звісно, без заперечення важливості
Рутинський М.Й. Музеєзнавство: навч. посібник / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – К.: Знання, 2008. –
С. 8.
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удосконалення туристичних промоцій, є один універсальний погляд на
значущість
культурно-просвітницької,
наукової,
туристичноекскурсійних функцій музеїв України. Позитивно, що ця домінанта
закладена в сучасних програмах, підручниках, навчальних посібниках.
У зазначеному навчальному посібнику стверджується: «Музейні заклади
мають значний вплив на виховання підростаючого покоління, розвиток
повноцінної особистості, формування національно-патріотичного
світогляду, пізнання історично-культурного надбання української
нації»108.
Саме такі сенси музейних цінностей з акцентом на виховання нації
в дусі патріотичного, громадянського ставлення до українського народу,
рідної землі, Батьківщини, поваги до національної культури, традицій
предків, історичної пам’яті суттєво відрізняють зміст, мету, завдання
музеєзнавства, яке донедавна впроваджувалося у суспільному просторі.
Музей не є просто складовою історично-культурних пам’яток, де
відбуваються екскурсії, пізнається світ, він є місцем, де виховується,
твориться людина і громадянин. Музейний експонат, колекція, образ
минулого, історичний, літературний чи науковий текст – все це має
безперестану працювати на українську перспективу, окреслювати її
місце у світовому цивілізаційному поступі націй. Практика свідчить, що
стрижневим науковим, культурно-освітнім, виховним завданням
сучасних музеїв є україноцентирична парадигма. Її дефіцит, недооцінка
на будь-яких рівнях і будь-яких музейних закладах зумовлює
неконкурентоспроможність вітчизняної культурно-освітньої та наукової
політики, яка або програє в боротьбі за істину, або перестає бути
цікавою для світової спільноти, оскільки втратила національну
самостійність.
Практика свідчить, що чим кращий, оптимальніший доступ
населення до культурних цінностей, який створюється політичними,
соціально-економічними,
правовими,
психолого-педагогічними
чинниками і впливами, тим сприятливішими є умови для
функціонування музейної педагогіки. Усілякі обмежувальні заходи
фінансового, нормативного, режимно-часового характеру на рівні
діяльності музеїв унеможливлюють доступність для широкої
громадськості, зокрема шкільної молоді, студентів, до музеїв. Школа чи
будь-який інший навчальний заклад, що обмежує свою діяльність
вузьким локальним простором, не інтегрований в інститути
соціокультурного середовища, є малоефективними, нездатними у цілком
забезпечувати якість навчально-виховної роботи. Очевидно, статус
108
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музейної педагогіки у вітчизняному культурно-освітньому просторі
посилюватиметься, якщо дві людинотворчі галузі – освіта і культура –
отримають належну підтримку і розуміння держави і громадянського
суспільства.
Соціальні умови, суспільно-державний попит, особистісні
вмотивованості будуть формувати запит, коли музейна педагогіка дедалі
більше зміцнюватиме свої позиції серед гуманітарних субдисциплін,
зробить
навчально-виховний
процес
змістовнішим,
емоційно
привабливішим. Її функції та дидактичні можливості влучно вписуються
у норми сучасних європейських еталонних меж компетентностей.
Завдання, яке потребує нагального вирішення в контексті реформ освіти,
передусім у розбудові нової української школи, – створити політикоправові, організаційно-педагогічні умови для доступу до культури.
Школа в широкому контексті разом із музейними закладами
продовжують залишатися найсприятливішими для реалізації зазначених
завдань соціальними інститутами. І хоча час від часу, з огляду на
конкретні обставини, можна спостерігати різні якісні ставлення й
інтерес до освітніх чи культурних (музейних) закладів, це
соціокультурне середовище залишається визначальним.
Отже, по-перше, музейна справа, освіта, наука, педагогіка мають в
основу змісту та функціональної діяльності закласти українознавчі
цінності, без чого продовжуватиметься реалізація ідеологем
радянськості, напівколоніальності. Такий підхід потребує орієнтації на
ключові принципи історизму, науковості, культуровідповідності.
Ігнорування або недооцінювання їхнього значення для формування
нової історичної, громадянської культури, патріотизму і національної
свідомості означатиме пролонговування концепцій, спрямованих на
«консервацію» компрадорської, меншовартісної психоментальності.
По-друге, музейна культура, як і зміст освіти на всіх рівнях, має
орієнтуватися на культурно-історичну спадщину всього українства світу
на материзні і поза її межами. Слід виправити той свідомо хибний
підхід, коли закордонні українці (за рідкісним винятком) ігнорувались
політичними режимами, які колонізували Україну. Цей значущий
інтелектуальний, духовний, державотворчий капітал зарубіжного
українства мусить бути інтегрований в один поступальний національний
рух. Музейні експозиції, навчальні програми освітніх закладів мають
охоплювати не лише аспекти життєдіяльності видатних українців, бути
прикладом для наслідування у ставленні до України. Важливо знати,
поціновувати,
самовиховуватися
на
позитивних
діяннях
багаточисельних громадських об’єднань і товариств, створених
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українцями за кордоном. Їхня самоорганізація, інтелектуальні та
культурні досягнення, плідне функціонування наукових та освітніх
установ, видавничі органи, кооперативи, молодіжні та спортивні
організації формували національну свідомість і гідність українського
народу, зміцнювали його віру в державницьких прагненнях до
соборності та самостійності. Для музейної педагогіки ця тема є дуже
важливим ресурсом виховання молоді, адже діяльність українства
завжди була помітним чинником європейської освіти і культури.
Величезний потенціал (інтелектуальний, духовний, творчий) української
культури, її видатних представників за кордоном має активно й
різноаспектно використовуватися для удосконалення змісту освіти,
громадянського виховання суспільства, зокрема і за допомогою музейної
педагогіки.
Музейна культура, музейна освіта в такому контексті стали
займати
особливе
місце,
формувати
національну
пам’ять,
самосвідомість, ідентичність і самоповагу до власного «Я», знаходити
себе в історичній різноманітності культур і народів. Безперечним є і те,
що національна музейна політика, як і «музейна педагогіка» не могли
відігравати належної ролі в розвитку суспільної свідомості, оскільки ця
сфера, як й інші, не орієнтувалася на енциклопедичні знання української
історії. Очевидно, зреалізувати цей масштабний проект могла тільки
державна нація. В Україні, позбавленій державності, як і в умовах
існування «держави УРСР», творення правдивої національної
енциклопедичної науки було справою вельми складною, а то і
неможливою, тому актуальною нині темою, стратегічним завданням для
української культури, науки, освіти є створення академічної
національної музейної енциклопедії. Для сучасної гуманітарної
політики ця проблема є ключовою, якщо розглядати її як «м’яку» силу в
міжнародному аспекті та важливості формування історичної свідомості
суспільства. Такі дослідження і гуманітарні проекти є необхідними для
зміцнення громадянської свідомості, виховання патріотичності,
особливо в середовищі молодшого покоління. На чому слід
вибудовувати таку роботу? Звісно, що визначальним принципом має
стати історизм, який надасть музейній справі науковості, правдивості,
націокультурності та справедливості. Завдання є нагальним не лише
тому, що українським науковцям, митцям, педагогам, музейникам варто
усунути ті прогалини, що виникли в науці, культурі, світогляді за
періоди колоніального поневолення, але й передусім зважати на
розвиток культуротворчих тенденцій у сучасному глобальному світі як
складової в конструктивній політиці держав і народів. Сучасне

738

українське музеєзнавство варто розглядати з огляду на енциклопедичну
науку, яка, незважаючи на різноманітні офіційні заборонні циркуляри і
норми, розвивалася та містила в собі чимало визначних явищ
національної інтелектуальної традиції.
В Україні продовжується формування системи діяльності музеїв
при навчальних закладах, удосконалюється зміст їхньої роботи,
водночас відбувається і безперервний пошук нових засобів, норм, які
сприяли б якості освітнього процесу, тому, окрім теоретичних, науковометодичних джерел, матеріалів, необхідних для оптимального
впровадження принципів музейної педагогіки, слід орієнтуватися також
на нову нормативно-правову базу щодо діяльності музеїв, освітніх
закладів та їхньої взаємодії. У зв’язку з цим до важливих нормативних
документів слід зарахувати Положення про музеї при дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних
закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і
науки України, яке затверджено Наказом від 22.10.2014 р. № 195.
Необхідно враховувати, що взаємодія музею і «школи» є надзвичайно
ефективним напрямом освітнього процесу, що активізує становлення
особистості в інтелектуальному, моральному, громадянському
патріотичному аспектах, створює творчу атмосферу для впровадження
особистісно зорієнтованої парадигми в системі формальної та
неформальної освіти.
Педагогіка, психологія, музеєзнавство, культурологія, виховні
системи завдяки інтеграційному процесу, міждисциплінарності
отримали нові можливості, більш продуктивні інструменти та технології
для якісного впровадження і реалізації своїх завдань, ідей, стратегій.
Музейно-педагогічні форми комунікації, ефективність використання
культурної спадщини та рівень засвоєння інформації, цінностей при
взаємодії школи і музею є надійним підґрунтям для гуманітарносвітоглядного, інтелектуального оновлення освіти.
На особистісному рівні. Окреслені індикатори, підходи та
напрями в діяльності державних та громадських інститутів свідчать про
посилення важливої ролі і місця культурно-освітньої політики в системі
виховання особистості. Ця актуальна галузь є однією з найбільш
суттєвих, адже саме під час виховання свідомої й креативної нації існує
найвища напруга стосовно ставлення до цінностей. Інтеграція зусиль
музейних установ й освітніх закладів, що створила якісну форму в
образі музейної педагогіки, потребуватиме подальшого зміцнення й
удосконалення взаємозв’язків, осучаснених технологій і форм співпраці.
Парадигма національно свідомої та сильної політичної нації потребує

739

розвитку гуманітарної культури, якісних музейних, освітніх, а,
особливо, музейно-освітніх програм як результат спільних зусиль цих
соціокультурних суспільних інститутів.
В Україні синергія музейного й освітнього потенціалів
характеризувалася насамперед змістовими сутнісними змінами. Новий
політичний простір, який сформувався як результат відновлення
української державності, потребував трансформацій ціннісних
орієнтирів в умовах незалежності шляхом усунення наявності суттєвих
відмінностей світоглядних систем в уже «єдиному» українському
суспільстві.
Для сучасної України принципово важливо розібратися в теоріях
цінностей. І якщо цінність є нічим іншим, аніж матеріальним чи
ідеальним явищем заради якого діють, борються індивіди, громади,
народи і держави, то необхідно для суспільного прогресу відшукати
спільну складову загальнонаціонального ідеалу. Абсолютна більшість
громадян має бути об’єднана навколо ідеалу-мети заради якого варто
жити. Уже на етапі формування цієї інтегрованої ідеї спільноти мусить
сформуватися усвідомлення, що такою цінністю є «українська
державність». Поза нею, як свідчить вся історична практика буття
народу, унеможливлюється будь-який соціальний поступ і прогрес,
натомість націю безупину переслідують соціально-політичні потрясіння,
гуманітарні катастрофи, лінгвоциди, етноциди, голодомори, геноциди.
Нарешті права людини як найвищої соціальної цінності ніколи і ніким
нездатні бути захищені, якщо народ втратив цінність – власну
державність. Вона є універсальною властивістю і потребою
різнорівневих соціальних груп (особистість, громада, суспільство), яка
об’єднується навколо ідеалу державності. Причому для уникнення
маніпуляцій необхідно не ототожнювати поняття «держава» і «влада» як
нерівнозначні та різновеликі явища в часі, просторі, сенсах. Цінність
державності мусить бути головним аксіологічним принципом. ХХІ ст.
зробило виклик українцям: боротьба за ідентичність, отже, за власну
державність.
Музейні матеріали для педагога, учня, студента містять широку
палітру культурно-історичних, морально-етичних, духовних, соціальнополітичних, естетичних цінностей, ідей, поглядів. Часто вони
презентуються й акумулюються в життєтворчості видатних українців,
представлених багатьма генераціями національних діячів у сферах
науки, мистецтва, політики і державного будівництва, літератури. Крізь
призму життєдіяльності тієї чи іншої особистості, яка представляє
певний історичний період розвитку, пізнається не просто своєрідність
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конкретної суспільної доби, але й формується відповідне емоційноціннісне ставлення до людини, народу, країни, культури, духовних
сенсів. На прикладах «життя» славетних українців пишеться жива
історія нації та держави, виховується почуття особистої, національної
гідності й гордості, патріотизм, формується україноцентричний
світогляд. Навіть окремі сторінки творчості, життєві епізоди, історичні
факти можуть закладати у процес виховання нації значний потенціал
продуктивного впливу. Культура як цінність є візитівкою кожної нації, її
обличчям. Втрата культурності – деградація народності. «Золотий фонд»
українського народу має не лише зберігатися, але й всіляко
пошановуватися, ставати стрижневим напрямом для націєтворчості і
зміцнення державності.
Культурна традиція музеології немислима без музейного педагога,
оскільки її предметом є не лише споруда чи методи управління та
способи використання фондів. Її структура охоплює три тематичні
напрями: а) музейний процес (історія, філософія, роль музею в
культурному просторі); б) внутрішній процес (організація роботи з
ресурсами та наявними фондами); в) зовнішня функція (комунікація,
публічні послуги, освітня і просвітницька діяльність), що передусім
полягає в можливостях та вміннях освітньо-педагогічними засобами
показати культурні цінності публіці. Професійна педагогічна
майстерність музейного працівника, який є активним посередником між
музейною культурою і відвідувачем, стає важливим і визначальним
чинником нової музеології, що має адекватно реагувати на культурноосвітній, соціальний, політичний розвиток суспільства. Справді,
академік Іван Зязюн писав: «Найважливішою ланкою поліпшення якості
освіти (і музеологічної!) був і залишається вчитель»109. Саме з його
допомогою можна позитивно впливати на соціальну свідомість, а вона,
за допомогою зворотного впливу, оздоровлюватиме соціокультурне і
природне довкілля.
Питання для дослідницької роботи
1.
Аналіз освітніх заходів в музеях.
2.
Ефективність музейної комунікації.
3.
Вивчення нових методик, програм, експозицій для різних
категорій населення.
4.
Використання та популяризація нових технологій освіти.
5.
Популяризація освітніх програм і культурних заходів музеїв
України і світу.
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Питання для самостійної роботи
1.
Нові напрями музейної діяльності та створення нових видів
музейних закладів у сучасній Україні.
2.
Перспективи національної і міжнародної музейної інтеграції.
3.
Нові форми і технології музейної роботи.
4.
Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки у світовому
освітньому просторі.
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Додаток Е.
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
1. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина
Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», 30-31 березня м. Київ,
2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Педагогічний музей в освітньому
просторі України».
2. V Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у
мистецькому просторі сучасної Європи», 20-22 квітня м. Харків, 2017 р.,
очна форма участі. Тема доповіді: «Музейна педагогіка в контексті розвитку
мистецької освіти».
3. Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку
суспільства, 22 лютого м. Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: «
4. «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку
суспільства», 21 лютого м. Київ, 2020 р., очна форма участі. Тема доповіді:
«Педагогічні засоби реалізації принципу двомовності в музейній педагогіці».
5. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Наукова

школа

академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів», 16-17 травня
м. Харків, 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Перспективи реалізації
ідей І.А. Зязюна в сучасній освітній практиці».
6. «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення:
виклики і проблеми», 24 травня м. Київ, 2017 р., очна форма участі. Тема
доповіді: «Формування особистості засобами музейної педагогіки».
7. IV

Міжнародна

методологічні

аспекти

науково-практична
мистецької

освіти:

конференція
здобутки,

«Теоретикопроблеми

та
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перспективи», 12-13 жовтня м. Умань, 2017 р., очна форма участі. Тема
доповіді: «Інтегративні чинники музейної педагогіки».
8. VI

Міжнародна

методологічні

аспекти

науково-практична
мистецької

освіти:

конференція
здобутки,

«Теоретикопроблеми

та

перспективи» 18-19 жовтня м. Умань, 2018 р., очна форма участі. Тема
доповіді: «Формування традицій музейної педагогіки на українських землях
(ХІХ століття)».
9. «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки,
проблеми та перспективи» 17-18 жовтня м. Умань, 2019 р., очна форма
участі. Тема доповіді: «Зарубіжний досвід використання музейної педагогіки
у вихованні молоді».
10. «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» 26-28
жовтня м. Чернівці, 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Тенденції
розвитку музейної педагогіки в Україні: історичний аспект».
11. «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 20 березня
м. Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Педагогічний потенціал
музейної педагогіки в освітньому просторі України».
12. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Формальна

і

неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна», 5-6 березня
м. Полтава, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Життєствердні
пріоритети філософії академіка І.А. Зязюна».
13. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ
століття, 12-13 квітня м. Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді:
«Педагогічний потенціал діяльності музеїв культурологічного спрямування».
14. V міжнародна науково-практична конференція «Професійна
мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття», 4 квітня
м. Київ, 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Музейна педагогіка в
Україні».
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15. «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів
мистецьких дисциплін», 17-18 травня м. Умань, 2017 р., очна форма участі.
Тема доповіді: «Традиції мистецької освіти в Інституті педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України».
16. «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів
мистецьких дисциплін», 19-20 квітня м. Київ, 2018 р., очна форма участі.
Тема

доповіді:

«Формування

педагогічної

майстерності

музейних

працівників».
17. Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади
розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін», 1819 квітня м. Умань, 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Технологічні
засади використання засобів музейної педагогіки у неформальній освіті
педагогів».
18. «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», 2829 вересня м. Київ, 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Виховання
особистості засобами музейної педагогіки».
19. «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», 2627 вересня м. Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Меценатська
діяльність Ханенків у контексті становлення музейної педагогіки в України».
20. «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» 1-2
жовтня м. Київ, 2020 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Музейна
педагогіка – проблеми, сьогодення перспективи».
21. Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід,
інновації, тенденції, 28 листопада м. Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема
доповіді: «Музейна культура закордонного українства».
22. «Освіта та кар’єра», 16-18 листопада м. Київ, 2017 р., очна форма
участі. Тема доповіді: «Музейна педагогіка в Україні: традиції та інновації».
23. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри
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змін», 16-17 квітня м. Суми, 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді:
«Технологія опанування методами музейної педагогіки.
24. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні
орієнтири мистецької освіти», 23-24 квітня м. Київ, 2019 р., очна форма
участі. Тема доповіді: «Технологія використання засобів музейної педагогіки
у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва».
25. «Наукова спадщина Академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності
та майбутнього», 11-12 квітня м. Чернігів, 2019 р., очна форма участі. Тема
доповіді: «Естетико-естетичний контекст музейної педагогіки у розвитку
педагогічної майстерності вчителя».
26.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Технології

професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі»,
17 травням. Чернівці, 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Технологія
використання засобів музейної педагогіки в освіті дорослих».
27. XV

Міжнародний

колоквіум

мовознавчих

наук

«Еудженіу

Кошеріу» «Зміна лінгвістики і зміни в лінгвістиці», 11-12 жовтня м. Чернівці,
2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Діалогічна взаємодія у контексті
функціонування музейних інституцій».
28.

«Освіта для миру / Edukacja dla pokoju», 8-10 жовтня

м. Переяслав-Хмельницький, 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Розвиток сучасного музеєзнавства у контексті педагогізації суспільства».
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
29. «Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та
освітньому просторі України», 1 березня м. Київ, 2017 р., очна форма участі.
Тема

доповіді:

«Спадщина

Т. Шевченка

в

історії

становлення

музеєзнавства».
30. «Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та
освітньому просторі України», 1 березня м. Київ, 2018 р., очна форма участі.
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Тема

доповіді:

«Спадщина

Т. Шевченка

в

історії

становлення

музеєзнавства».
31. Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та
освітньому просторі України, 5 березня м. Київ, 2019 р., очна форма участі.
Тема доповіді: «Культурно-освітній потенціал музеїв Тараса Шевченка».
32. «Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та
освітньому просторі України», 9 березня м. Київ, 2020 р., очна форма участі.
Тема доповіді: «Націотворчий потенціал музеїв Тараса Шевченка».
33. ««Допоки в собі не виховаєш українця», 15 лютого м. Київ, 2017 р.,
очна форма участі. Тема доповіді:
34. «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»,
25-26 жовтня м. Суми, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Потенціал
музейної педагогіки у професійному розвитку учителя».
35. VІІІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені
пам’яті

доктора

педагогічних

наук,

професора

Федоришина

Бориса

Олексійовича, 17 травня Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді:
«Формування цінностей молоді засобами музейної педагогіки».
36. Всеукраїнська
проблеми

науково-практична

літературної

освіти

конференція

(пам’яті

«Актуальні

О.Р. Мазуркевича

та

П.К. Волинського), 11 жовтня м. Умань, 2018 р., очна форма участі. Тема
доповіді:

«Потенціал

музейних

інституцій

у

розвитку

професійної

компетентності майбутнього філолога».
37. VIII Педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога Олени
Степанівни Дубинчук: до 100-річчя від дня народження, 20 травня м. Київ,
2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Музейна педагогіка: потенціал
для неформальної освіти педагогів».
Масові науково-практичні заходи регіонального рівня:
38. «Актуальні питання сучасних гуманітарних наук (присвяченої 80річчю професора Богдана Мельничука», 17 квітня м. Чернівці, 2017 р., очна
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форма участі. Тема доповіді: «Світоглядне становлення особистості в
мистецькій діяльності».
39. Науково-практична конференція «Науково-методичний супровід
професійного розвитку вчителів в умовах реалізації концепції нової
української школи», 19-20 березня м. Київ, 2018 р., очна форма участі. Тема
доповіді: «Педагогічний потенціал музейної комунікації».
40. Програма Круглого столу «Педагогіка – це моє життя…» (до 80
річчя від Дня народження академіка Івана Зязюна), 26 березня м. Київ,
2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Гуманістичні ідеали педагогіки
І.А. Зязюна».
41. «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід,
українські реалії і перспективи», 15 листопада м. Київ, 2018 р., очна форма
участі. Тема доповіді: «Музейна педагогіка: можливості для професійного
розвитку різних категорій дорослих».
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Додаток Є.
Довідки про впровадження результатів дослідження
1.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ

століття).

Чернівецький

Національний

університет

імені

Юрія

Федьковича Міністерство освіти і науки України № 17/17-866 від 28.04.2020
р.
2.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ

століття).

Обласний

меморіальний

музей

Володимири

Івасюка

Чернівецької обласної ради Управління культури Чернівецької ОДА № 42 від
24.04.2020 р.
3.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ

століття).

Дердавний

педагогічний

університет

імені

Івана

Коцюбинського Міністерство освіти і науки України № 06/17 від 13.03.2020 р.
4.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ століття). Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона
Макаренка Міністерство освіти і науки України № 01/53 від 23.04.2020 р.
5.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ

століття).

Національний

Києво-Печерський

історико-культурний

755

заповідник Міністерство культури та спорту України № 04-25/329 від
15.04.2020 р.
6.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ століття). Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
обласної ради № 01-09/208 від 14.04.2020 р.
7.

Довідка

про

впровадження

результатів

дисертаційного

дослідження Філіпчук Наталії Олександрівни «Становлення і розвиток
педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок
ХХІ століття). Львівський національний університет імені Івана-Франка
Міністерство освіти і науки України № 12-32-Н від 14.05.2020 р.
8.

Лист-подяка від Державної установи «Український інститут

розвитку освіти» МОН України за активну участь у засіданнях Робочої групи
з розроблення Державного стандарту базової середньої освіти, як експерта у
мистецькій освітній галузі.
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