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ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

УДК 373.5.02/03:069

УПРОДОВЖ останнього часу
вітчизняна педагогічна наука

зазнає значних змін, зокрема в кон-
тексті впровадження нових форм, ме-
тодів і прийомів організації навчаль-
ної діяльності. Однією з нових галу-
зей сучасної педагогічної науки, яка
активно впроваджує такі інновації в
шкільну практику, є музейна педаго-
гіка. Вона передбачає проведення
уроків з різних наукових дисциплін
(біологія, історія, фізика, музика, при-
родознавство, художня культура тощо)
у приміщенні музею чи з використан-
ням музейних експонатів на базі шко-
ли. Важливим аспектом застосуван-
ня музейної педагогіки на практиці є
ефективний добір методів та

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА

прийомів проведення таких нестан-
дартних уроків. Вони є специфічни-
ми за своєю спрямованістю саме для
музею, оскільки не лише регулюють
у дітей процеси естетичного сприй-
мання світу, абстрактного та асоціа-
тивного мислення, а й розвивають
їхню особистісну сферу, відчуття
власного «я».
Актуальні проблеми розвитку му-

зейної педагогіки вивчають вітчизняні
та зарубіжні дослідники (Т. Бєлофас-
това, Є. Ванслова, Ю. Ключко, І. Кос-
сова, Є. Медвєдєва, Б. Столяров,
С. Фокін, З. Шинчук, М. Юхневич та
ін.). Так, вони порушують різноманітні
питання організації навчального сере-
довища в музеї, взаємодії вчителя й
учня, формування пізнавальної актив-
ності вихованців тощо, але не зверта-
ють належної уваги на способи взає-
модії вчителя й учня в музеї.
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Метою нашої роботи є ознайомлення, дос-
лідження та аналіз реалізації методів і прийомів
музейної педагогіки в загальноосвітній школі
в контексті сучасного розвитку освіти.
Зазначимо, що ідею про освітнє призна-

чення музею та новий підхід до відвідувачів
як до учасників діалогу одними з перших зап-
ропонували німецькі вчені Г. Кершентштай-
нер, А. Ліхтварк та А. Фройденталь, зокрема
А. Ліхтварк заявив про необхідність диферен-
ційованого підходу до відвідувачів. Він обґрун-
тував значення в музеї посередника (музей-
ного педагога), котрий допомагає відвідувачу
спілкуватися з мистецтвом, розвиваючи
здатність бачити й насолоджуватися худож-
німи творами [7, с. 25].
Педагогічна діяльність музею стала важ-

ливим напрямом його діяльності, що стиму-
лювало нові дослідження. Так, у Росії ця
діяльність стала ініціативою органів народної
освіти, що сприяло створенню Педагогічно-
го музею (Санкт-Петербург). Музей постав як
суспільний, науковий і просвітницький центр,
який досліджував актуальні питання педаго-
гічної науки. Він об’єднав творчі зусилля та-
ких видатних педагогів, як Н. Корф, Д. Семе-
нов, П. Лесгафт, П. Каптерев, Л. Модзалевсь-
кий, А. Острогорський, І. Паульсон, П. Рєдькін,
К. Сент-Ілер та ін. Його презентація на
Всесвітній виставці 1875 р. у Парижі слугува-
ла поштовхом до кардинальної зміни поглядів
на освітні функції музеїв у всьому світі [1].
Уже в 20-ті рр. ХХ ст. було створено перші

дитячі музеї в Москві, під час екскурсій до яких
використовували такі методи музейної педа-
гогіки, як «занурення» в історичну епоху, ро-
льова гра, дослідницький, репродуктивний,
метод моделювання. Одним з ініціаторів їх
упровадження був Н. Бартрам – організатор і
директор першого в Росії музею іграшки (су-
часний Художньо-педагогічний музей іграш-
ки РАО, м. Сергієв Посад). Його педагогічна
концепція була зумовлена глибоким почуттям
особистої відповідальності за долю суспіль-
ства та культури.
Одним із різновидів музеїв, що стосували-

ся організації навчально-виховного процесу,
були педагогічні музеї. У них було чимало на-
очних матеріалів для ознайомлення педагогів
із методикою використання технічних засобів
у процесі навчання.
Шкільні музеї намагалися об’єднати вико-

ристання методів педагогічних та дитячих
музеїв, подаючи інформаційно насичений
матеріал у прийомах рольової гри або під час
ознайомлення з предметом у безпосередній
взаємодії з ним (потримати в руках, спробу-
вати завести механізм, виконати з його допо-
могою певне завдання тощо) [4, с. 25].
Водночас у музеях-майстернях діти безпо-

середньо були залучені до самого процесу
виготовлення експонатів, адже краще засво-
юється саме те, що ми зробили, а не те, що
колись почули або побачили.
Визначаючи особливості реалізації методів

і прийомів музейної педагогіки, звернімося до
досвіду зарубіжних країн. Вагомі здобутки в
галузі музейної освіти належать США, де про-
ведення уроків у музеях належить не стільки
до сфери академічної, скільки до неформаль-
ної освіти. Це узгоджується з провідними на-
прямами роботи американських музеїв з
відвідувачами, зокрема культурним, рекреа-
ційним та освітнім (для забезпечення завдань
шкільної освіти і пов’язаних з ними практич-
них цілей та професійного рівня в галузі мис-
тецтва) [6, с. 24].
В американській моделі музеїв для дітей

акцентовано на слові дитячий [3, с. 11]. Пер-
шочерговим завданням американських музей-
них педагогів є занурення дитини в стихію
гри і пригод, що допомагає непомітно для себе
набувати знання й робити відкриття. Отже,
ігрові методи в ігровому просторі виходять на
передній план.
Прикладом цього може слугувати експо-

зиція одного з найстаріших дитячих музеїв
світу – Бостонського дитячого музею під на-
звою «Дім дідуся та бабусі», а також експози-
ція «Загадки історії» дитячого музею міста
Індіанаполіс, де представлені дерев’яна халу-
па переселенців (1830), міська вулиця почат-
ку ХХ ст., діюча карусель кінця ХІХ ст.
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У європейській моделі музейної педагогі-
ки акцент роблять на слові музей [3, с. 11].
Тут, на відміну від американської моделі, важ-
ливе значення приділяють не лише освітній,
а й музейній цінності експонату. Зовсім не до
всіх експонатів можна доторкатися руками, а
екскурсовод або музейний педагог залишаєть-
ся досить важливою особою на такому занятті.
Для музеїв Європи однією з центральних є
ідея занурення до історичної реальності,
відповідного культурного контексту. Проекти
надають можливість дітям через проникнен-
ня у створену реальність, атмосферу «іншого
життя» відчути свою особисту причетність до
власної історії й культури, а також до культури
інших країн і народів.

Так, у музеях Франції головну увагу при-
ділено логіко-аналітичному й емоційно-осо-
бистісному сприйманню старшокласників і
студентів у музейному середовищі. Музей
Д’Орсе випускає методичні листи, що містять
розділи, присвячені цілям й завданням екс-
курсії, методичним рекомендаціям і списку
рекомендованої літератури, а також планам
відвідування музею. Усе це супроводжено ко-
ротким аналізом предметів, включених до ек-
спозиції [1]. Англійська школа знана імена-
ми та ідеями Ч. Гіббса-Смітта, А. Вітліна,
Г. Осборна. Зміст головного напряму її
діяльності полягає в запровадженні естетич-
ного виховання дітей у музеях (т. зв. «гале-
рейна освіта»).

Музейна педагогіка в Україні на сучасно-
му етапі перебуває на стадії становлення, а
відтак, співпраця музеїв зі школами має по-
одинокий характер і ґрунтується на ентузіазмі
самих педагогів за незначної (або за відсутні-
стю) державної підтримки. Можна виокреми-
ти деякі центри, де відбувається активна
співпраця вчителя й учня в межах музейної
педагогіки (Національний художній музей
України, Києво-Печерський історико-культур-
ний заповідник, коледж ім. В. Сухомлинсько-
го (Київ), Дніпропетровський історичний
музей (Дніпропетровськ), «Дім Блещунова» та
Історико-краєзнавчий музей (Одеса), Кірово-

градський міський художньо-меморіальний
музей (Кіровоград), Кримський етнографіч-
ний музей (Сімферополь), Миколаївський об-
ласний краєзнавчий музей (Миколаїв),
Рівненський обласний краєзнавчий музей
(Рівне)), низку львівських музеїв (Львівський
історичний музей, Національний музей у
Львові, Львівський музей історії релігії,
Львівську галерею мистецтв тощо).

Проблема вибору методів музейної педа-
гогіки є надзвичайно важливою, оскільки ко-
жен правильно дібраний метод сприяє кра-
щому засвоєнню знань учнями та збагачен-
ню їхнього чуттєвого досвіду. Від цього зале-
жить насамперед ефективність самого уроку,
а відтак – розвиток особистісної та пізнаваль-
ної сфер учнів. Зазначені чинники сприяють
виробленню стійкого естетичного смаку, роз-
ширенню світогляду, створюють можливість
для розвитку абстрактного та логіко-аналітич-
ного мислення, яке починає формуватися в
шкільному віці.

Російський дослідник музейної педагогіки
Б. Столяров розробив модель музейно-педа-
гогічного процесу й виокремив:

• складники музейно-педагогічного про-
цесу (музейне середовище: музейне приміщен-
ня, навколомузейний простір, експозиція, ек-
спонат, глядач, музейний педагог);

• форми музейно-педагогічного процесу
(екскурсія, заняття в музейній аудиторії або
студії; лекція);

• методологічну основу музейно-педаго-
гічного процесу (діалог з пам’яткою, музей-
ним педагогом, міжособистісний діалог
учнів);

• принципи спілкування (за умови парт-
нерських відносин учителя й учня з опорою
на їхній життєвий досвід; інтерактивний: лю-
дина запам’ятовує лише те, що робить; комп-
лексний: задіяні логіко-аналітичний, чуттєвий,
психомоторний канали сприймання тощо) [6,
с. 17 – 25].

Складники цієї моделі досить чітко відоб-
ражають основні елементи, задіяні в процесі
проведення уроку або екскурсії в музеї. Кожен
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зі складників нерозривно пов’язаний з педа-
гогічним процесом у музеї: без урахування
особливостей хоча б однієї з них буде досить
складно провести ефективний та насичений
урок, адже саме ці складники відображають
зміст музейно-педагогічного процесу.
Під час підготовки уроку в музеї потрібно

ознайомитися з особливостями музейного
середовища, правильно дібрати тип заняття,
методи (способи) спілкування з учнями, а та-
кож уміло поєднати їх з віковими особливос-
тями групи й рівнем підготовки вчителя. Спи-
раючись на цю модель музейно-педаго-
гічного процесу, педагог, проводячи урок,
може задіяти весь потенціал діяльності
учнів, що має безпосереднє практичне зас-
тосування.
Загальнопедагогічні методи здебільшого

узгоджуються з методами, які використовують
на музейній експозиції. Дотримуючись класи-
фікацій дидактичних методів за джерелом
знань та характером мисленнєвої й пізнаваль-
ної активності учнів, можна провести пара-
лелі щодо їх застосування в музеї.
Так, розповідь і бесіду як словесні методи

можна використовувати під час вивчення
історії експонату, характеристики історичної
епохи; методи ілюстрації й демонстрації – для
безпосереднього показу експозиції; проблем-
но-пошуковий – для розкриття певної ідеї ек-
спозиції та особливостей її втілення, виявлен-
ня власного враження від побаченого тощо.
До власне музейно-педагогічних методів

належать такі: «занурення» в історичну епоху,
рольове «прожиття» історичних та культурних
подій, інформаційний, продуктивний, репро-
дуктивний, дослідницький, реконструкції,
порівняльних аналогій, асоціативний, моде-
лювання, порівняльного аналізу, випереджу-
вального заохочення [4, с. 32].
Доволі цікавим є метод випереджуваль-

ного заохочення, який полягає в тому, що му-
зейний працівник будує свій діалог із групою
на заохоченні та стимулюванні будь-якої ак-
тивності, намагаючись викликати позитивні

емоції. Так, висвітлюючи ідеї експресіоністів,
педагог у розповіді намагається відкрити й
передати глядачам широкий світ почуттів ху-
дожників, «заразити» їх цими почуттями, до-
нести стан автора під час написання пев-
ної картини та зрозуміти, як саме автор бачив
утілення своїх ідей та думок.
Практичне втілення сучасних музейно-

педагогічних методів і прийомів ми спосте-
рігали на прикладі аналізу інтегрованих уроків
з мистецтва, християнської етики, «Художньої
культури України» та «Художньої культури
світу», а також у процесі їхнього безпосеред-
нього проведення під час організації та про-
ведення педагогічної практики у СЗШ № 50
м. Львова. У цій школі успішно реалізують
проект «Школа і музей: працюємо разом» під
керівництвом Заслуженого  вчителя  Ук-
раїни І. Ласкій у межах організації інтегрова-
них уроків музики, образотворчого мистецт-
ва та художньої культури.
Важливим складником методу є прийом

навчання, який дає змогу побачити повноту
розкриття навчального матеріалу, визначити
його головні та другорядні елементи та по-
слідовно реалізувати заплановані цілі. Під час
вибору певного методу та прийому варто
приділяти особливу увагу віковим та індиві-
дуальним особливостям розвитку кожної ди-
тини.
Діти молодшого шкільного віку мають кон-

кретно-образне мислення, безпосереднє
сприймання, нестійку увагу. У роботі з ними
використовують словесні й практичні мето-
ди: сюжетні ігри, проживання епохи чи події,
бесіди, замальовки з натури чи по пам’яті,
театралізація.
В учнів середніх класів формується абст-

рактне мислення, раціональний підхід почи-
нає переважати над емоційним мисленням.
Під час взаємодії з ними найдоречніше засто-
совувати практичні й проблемно-пошукові
методи: порівняльний аналіз, замальовки з
натури, креслення планів і схем, пошукову
діяльність.
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Щодо учнів старших класів, то вони вже
мають сформоване абстрактне мислення,
більш високий інтелектуальний рівень;
відтак, у роботі з ними використовують про-
блемно-пошукові й дослідницькі методи:
конференції, написання рефератів, допові-
дей, підготовка та проведення екскурсій [5,
с. 32 – 33].

Плануючи заняття в музеї для школярів за
певною тематикою, важливо знати, якими є
їхні уявлення та попередні знання матеріалу.
Доречно продемонструвати дітям макет вис-
тавки й обрати разом з ними оптимальні мар-
шрути в музеї, визначити їхню привабливість
для постійного посилення інтересу [5, с. 33].

На основі проведених занять з різними
групами учнівської та студентської молоді мо-
жемо виокремити такі прийоми музейної пе-
дагогіки:

• прийом показу – головний прийом і го-
ловний складник музейного заняття, що спря-
мовує увагу на риси та ознаки предметів. Доб-
ре підходить для будь-якої вікової групи, ос-
кільки кожен вік є сприятливим для наочного
сприймання інформації. Його особливість
полягає у створенні відповідної атмосфери й
тривалості споглядання, привабливості самих
музейних предметів. Так, для учнів молодшо-
го шкільного віку тривалість безперервного
споглядання є меншою у зв’язку з недостат-
ньо стійкою увагою. Відтак, на занятті має бути
якнайменше подразників, що відволікають.
Прийом показу є універсальним: може бути
використаний під час роботи і з творами об-
разотворчого мистецтва, і скульптури, кера-
міки, археологічних знахідок, технічних при-
строїв. Це зумовлено тим, що всі перерахо-
вані предмети можна спостерігати безпосе-
редньо і, що найголовніше, отримувати дос-
татню кількість інформації. Єдиним аспектом,
у якому цей прийом має дещо інший відтінок,
є, мабуть, заняття з музичного мистецтва. У
такому випадку цей прийом радше буде нази-
ватися не «прийомом показу», а «прийомом

прослуховування», оскільки головна увага
звертатиметься на активізацію слухової уваги
та сприймання учнів [2, с. 110];

• прийом коментування використовують
тоді, якщо експонат демонструють у процесі
розвитку або руху. Цей прийом має певні особ-
ливості в застосуванні в різних вікових гру-
пах, наприклад, для учнів молодшого шкільно-
го віку прийом коментування може бути реа-
лізований в ігровій формі – розповідь має
містити більше практичної інформації й ціка-
вих фактів. Для старших учнів розповідь буде
сповнена наукової інформації, спеціальних
термінів, посилань на різні першоджерела.
Прийом коментування доцільно використо-
вувати на експозиції, де «відчувається» роз-
гортання історичних подій, еволюційних про-
цесів, наприклад, на виставці механічних при-
ладів, народних виробів у контексті їхніх змін
та вдосконалення впродовж певного часу;

• прийом руху: за його допомогою пізна-
ють музейний об’єкт і закріплюють знання, а
увага акцентована на окремих деталях, на-
приклад, під час відвідування експозиції на-
родного одягу увагу звернено не лише на за-
гальному вигляді конкретного вбрання, а й на
особливостях вибору тканини, техніці пошит-
тя, що залежить від культури, регіону, історич-
ної епохи, традицій, звичаїв, легенд певної
місцевості. Під час перегляду експозиції при-
родознавчого музею увагу учнів звертають на
такі аспекти, як особливості тілобудови тва-
рин, колір хутра, способи самозахисту та хар-
чування, особливості зовнішнього вигляду;
наявність певних хімічних елементів у рослин
різних видів (залежно від місця розташуван-
ня та функціонального призначення). Засто-
сування цього прийому є доречним здебіль-
шого для учнів старшого віку, оскільки особ-
ливості розвитку їхньої уваги та способу мис-
лення сприяють кращому засвоєнню та
фіксації дрібних малопомітних деталей певних
об’єктів;

• прийом реконструкції  полягає у відтво-
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ренні події або епохи шляхом образної роз-
повіді, за допомогою якої музейний педагог
немовби робить слухача дійовою особою
якоїсь події, ситуації. Прийом чудово по-
єднується з особливостями будь-якої вікової
групи, однак його важко використовувати під
час експозиції предметів, що мають не істо-
ричну, а мистецьку чи культурну цінність. Тоді
надають можливість учням спробувати само-
стійно створити подібний експонат. Відтак, у
процесі власної реконструкції вони зможуть
повністю оцінити особливі мистецькі
здібності автора. Занурення в історичну епо-
ху можна втілити за допомогою театралізо-
ваного програвання ролей, надання змоги
учням деякий час перебувати в костюмах пев-
ної епохи, скористатися пристроями та пред-
метами побуту минулих століть і, таким чи-
ном, відчути себе на місці людей, які жили в
давні часи;

• прийом локалізації подій характеризують
особливо сильним емоційним впливом, що
полягає у «прив’язуванні» певної історичної
події до певного місця, наприклад, аналізую-
чи мистецький твір, можна звернути увагу на
те, що він був створений людиною, яка про-
живала в цьому місті, будинку, що саме вона
зробила вагомий внесок у культурний та
освітній розвиток міста. Крім цього, можна ак-
центувати й на тому, що цей предмет вико-
ристовували відомі люди, а також показати
вплив певної події чи предмета на історію
міста, країни;

• прийом порівняння полягає в зіставленні
різних ознак одного й того ж експоната або
різних об’єктів між собою. Порівнювати мож-
на ознаки та особливості певних предметів у
різні історичні епохи, вираження схожих по-
чуттів різними авторами в різних експонатах,
наприклад, переглядаючи експозицію пред-
метів побуту різних історичних епох, учням
пропонують звернути увагу на те, як саме ці
предмети змінювалися впродовж певного
історичного періоду, на появу в них більшої
кількості функціональних деталей, їх удоско-

налення за допомогою нових винаходів, а та-
кож на загальне збільшення різноманітності
цих предметів. Переглядаючи експозиції іко-
нописного мистецтва ХІХ ст., учні можуть
активно розмірковувати з приводу відмінно-
стей у зображенні образів різними художни-
ками залежно від віросповідання, регіональ-
ного розташування та ін. Цей прийом сприяє
кращому розвитку аналітичного мислення;

• прийом цитування дозволяє загострити
інтерес слухачів на якомусь факті, події, яви-
ща, надає більшої авторитетності висловлю-
ванням педагога. Прийом буде більш ефектив-
ним для використання його для учнів серед-
нього й старшого шкільного віку, що потребує
аналізу більшої кількості фактів. У цей період
у старшокласників починає розвиватись ана-
літичне та абстрактне мислення, що потре-
бує інформації, підкріпленої конкретними фак-
тами, а підлітки схильні все піддавати сумні-
ву та гіперболізувати. Відтак, учитель пови-
нен постійно підкріплювати свою розповідь
конкретними фактами, що відповідають
дійсності та можуть бути первірені.
У процесі аналізу конкретних уроків під час

діагностування результатів педпрактики у
СЗШ № 50 м. Львова, ми встановили, що най-
краще зазначені прийоми виявилися під час
розкриття теми «Визначні пам’ятки іконопис-
ного мистецтва XIV – XV ст.» у музеях
м. Львова: Палаці мистецтв, Національному
музеї ім. А. Шептицького. До музейної експо-
зиції, зокрема, входили такі ікони, як «Юрій
Змієборець» (ХІV ст., с. Станиля), «Святий
Микола з житієм» (ХІV – XV ст., с. Радруж,
Лемківщина), «Богородиця Одигітрія» (ХІV ст.,
с. Красів), «Плащаниця» (ХV ст., с. Жирівка),
«Богородиця Одигітрія з похвалою» (ХV ст.,
м. Белз) та ін.
У процесі проведення таких уроків з уч-

нями четвертих-шостих класів обирається
святковий період, наприклад, час напередодні
новорічних та різдвяних свят, коли повсякден-
не життя дитини взаємопов’язане з релігій-
ними традиціями. На занятті активно засто-
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совують різні музейно-педагогічні прийоми:
прийом показу під час ознайомлення з іконо-
писним мистецтвом, історичним періодом;
прийом реконструкції – розповідь побудова-
на таким чином, що слухачі поринають в ат-
мосферу святості, спокою та пошани до свя-
тих образів, світу чудес, пов’язаних з образа-
ми зображених святих; прийом локалізації
подій – акцентовано увагу на зв’язок уроку зі
святковими традиціями цього періоду року,
вивчаються легенди пов’язані з зображени-
ми образами.

Демонстрація ікон відбувається під музич-
ний супровід, наприклад, «Аве Марія» у ви-
конанні Дж. Каччині, концерт №3 (друга час-
тина) Д. Бортнянського та різдвяні колядки у
виконанні церковного хору.

Після перегляду експозиції учням пропо-
нують творче завдання, під час виконання
якого вони висловлюють свої емоції та почут-
тя, викликані переглядом ікон, виражають ідеї
та характер прослуханої музики, намагають-
ся віднайти, які найвищі цінності людини
відобразив художник в іконі «Богородиця Оди-
гітрія з похвалою», обмінюються власними
думками з приводу експозиції, розповідаючи
про ікону, яка вразила найбільше.

На нашу думку, для учнів старшого
шкільного віку під час проведення уроків з
подібної тематики найкраще використовува-
ти завдання підвищеної складності, пов’язані
з інтерпретацією експонатів (ікон), дискусію
щодо незрозумілих та суперечливих проблем.

Повертаючись до прийомів, знову наголо-
симо на доцільності застосування прийому
показу, який, крім зазначених аспектів, містить
інформацію про техніку виконання робіт, біог-
рафічні дані авторів, місця перебування ікон
до їхньої появи в музеї; прийом руху акцентує
увагу на стилі виконання робіт, його особли-
востях та відповідності певному історичному
періоду; прийом реконструкції втілюють за
допомогою музичного супроводу, що заохо-
чує знову поринути в історичну атмосферу;
принцип локалізації подій допомагає показа-

ти зв’язок репрезентованих ікон з церквами,
внеском авторів у духовне життя країни та
міста; прийом порівняння дає змогу співвідне-
сти різні стилі й техніки виконання ікон й різні
бачення авторів одного образу святого.

Після перегляду експозиції учням для ви-
конання пропонують творче завдання, схоже
на те, що подають для молодших школярів.
Проте його можна ускладнити більшою
кількістю фактів, запропонувавши подумати
над тим, чому саме ці образи були зображені
конкретним автором, чому саме такий стиль
й техніку застосовано.

Упродовж уроку учні збагачують не лише
знання, а й духовний світ, мають змогу поба-
чити широку гаму духовних почуттів різних
авторів, краще усвідомлюють цінність та зна-
чення багатьох християнських традицій, що
сприяє вихованню поваги до цінностей сво-
го народу.

Запорукою успішності зазначених уроків є
насамперед звертання уваги на способи їх
проведення, тобто відповідні методи і прийо-
ми. Їх оптимальний добір – більше половини
успіху, однак при цьому слід ураховувати інди-
відуальні особливості класу, відповідно пода-
вати матеріал, а також звертати увагу на умо-
ви проведення уроку та його атмосферу.

На основі аналізу виокремлених 12 голов-
них методів музейної педагогіки та 7
прийомів, що застосовують у межах цих ме-
тодів, зазначимо, що всі вони мають широ-
кий спектр для практичної реалізації в загаль-
ноосвітній школі. Це полягає у вдалому по-
єднанні обраного прийому з віковими особ-
ливостями групи, виборі типу та мети уроку,
тематикою й специфікою експозиції, умож-
ливлює вивчення різних аспектів їхнього зас-
тосування в шкільній практиці (регулярність;
мотивація до проведення; розвиток пізнаваль-
ної активності учнів та професійних умінь учи-
теля, музейного працівника; розробка твор-
чих завдань; створення відповідного середо-
вища; взаємодія з неформальною освітою;
урахування вікових особливостей розвитку
дитини тощо).

Д
И
Д
А
К
Т
И
К
А



1 2 Освіта та педагогічна наука № 3 (152), 2012

Перспективами нашого дослідження ми
вважаємо поширення практики взаємодії му-
зею та школи для забезпечення актуалізації
вітчизняної культурної спадщини, збережен-
ня національних цінностей та традицій. Гу-
манізація освіти загалом та розвиток музей-
ної педагогіки допоможуть не лише долучи-
ти наше майбутнє покоління до естетичного
сприймання світу, а й значно піднести еконо-
мічний стан та престиж наших унікальних та
надзвичайно багатих музеїв.
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* * *
Караманов О. В. Музейна педагогіка в

навчально-виховному процесі загальноос-
вітньої школи

У статті проаналізовано особливості реа-
лізації різних моделей взаємодії вчителя й
учня у просторі музею, визначено умови ви-
користання методів і прийомів музейної пе-
дагогіки на інтегрованих заняттях для учнів
різного віку, обґрунтовано застосування му-
зейно-педагогічних методів у сучасній прак-
тиці школи.

Ключові слова: музей, музейна педагогі-
ка, учитель, учень, навчальний процес, метод,
школа, взаємодія.
Караманов А. В. Музейная педагогика

в учебно-воспитательном процессе обще-
образовательной школы
В статье проанализированы особенности

реализации различных моделей взаимодей-
ствия учителя и ученика в пространстве му-
зея, определены условия использования ме-
тодов и приёмов музейной педагогики на
интегрированных занятиях для учащихся раз-
ного возраста, обосновано использование
музейно-педагогических методов в практике
современной школы.

Ключевые слова: музей, музейная педаго-
гика, учитель, ученик, учебный процесс, ме-
тод, школа, взаимодействие.

Karamanov O. V. Museum Pedagogy in
Comprehensive Secondary School Educational
Process

This article examines the peculiarities of various
models of teacher-student interaction in the museum
environment, as well as determines the conditions
for the museum pedagogy methods and techniques
to be used during integrated class sessions for
students of different age groups. The use of museum
pedagogy methods in modern school is analyzed.

Key words: museum, museum pedagogy,
teacher, students, educational process, method,
school, interaction.
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