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Інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні й Польщі 

 

В останнє десятиліття ми спостерігаємо активний розвиток музейної 

педагогіки, що виявляється в обговоренні різних питань на семінарах й наукових 

конференціях, можливостях організації навчання, діалогу та комунікації в музеях 

різних профілів та, зрештою, поступового перетворення музеїв на культурно-

освітні центри.  

Педагогічна діяльність музею у сучасних умовах стала важливим напрямом 

його діяльності і стимулює дослідження українських і польських діячів культури, 

науки і освіти, серед яких варто відзначити:Т. Бєлофастову, Л. Гайду, О. Гринів, 

Л. Гурин,  О. Караманова, І. Ласкій, Н. Капустіну, К. Редзінського, М. Шельонга. 

Вони займаються як теоретичним обгрунтуванням основних засад музейної 

педагогіки, так і удосконаленням дидактичних форм роботи зі школярами, 

розробкою ефективних методів і прийомів навчання у музеї. Плідна творча 

співпраця музейників, вчителів, психологів та педагогів у ході організації та 

проведення найрізноманітніших заходів покликана навчати й виховувати учнів 

засобами мистецтва, формувати у них здатність сприймати й розуміти мистецькі 

твори, висловлювати особистісне ставлення до них та формувати ціннісні 

орієнтації молодого покоління, застосовуючи історичний досвід. 

Метою нашої статті є аналіз основних напрямків реалізації інноваційної 

освітньої діяльності музеїв України і Польщі та виокремлення сучасних форм та 

методів музейно-педагогічної взаємодії із школярами у просторі музею. 
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Сучасні музеї активно реалізують інноваційно-освітню діяльність у ході 

різноманітних заходів, однак розуміння яким має бути сучасний музей, та як 

ефективніше здійснювати роботу зі шкільною аудиторією у кожного музею 

своєрідне. 

Наприклад, художньо-меморіальний музей ім. І. Труша (відділ національного 

музею ім. А. Шептицького у Львові) в рамках культурно-освітньої програми 

«Канікули в музеї» проводить тематичний цикл віртуальних екскурсій «Слідами 

Івана Труша», який ознайомлює дітей молодшого і середнього шкільного віку із 

мальовничими місцями України, Італії та країнами Близького Сходу, які відвідав 

відомий живописець ХХ століття, що відіграли значну роль у розширенні 

жанрово-тематичної палітри його творчості. Під час занять використовують твори 

Івана Труша, мультимедійні покази, аудіо записи та залучають дітей до 

виконання творчих завдань, інтерактивних ігор, вікторин за мотивами 

живописних робіт митця. У музеї учні також можуть взяти участь у майстер-

класах із витинанки, орігамі, квілінгу та аплікації [3]. 

Інший вектор інноваційно-освітньої діяльності простежуємо у Музеї Івана 

Гончара в Києві, який з 2007 року проводить Всеукраїнський дитячий 

фольклорний фестиваль «Орелі». Метою проекту є збагачення сучасних шляхів 

розвитку дітей кращими здобутками етнопедагогіки, шляхом проведення 

мистецьких, музичних, екологічних, освітніх, виставкових та інших культурно-

просвітницьких заходів задля впровадження необхідної етнічної складової в 

систему освіти і виховання української молоді. 

У межах Фестивалю щороку проводяться конкурси дитячого традиційного 

мистецтва та конкурс малюнків-ілюстрацій до народних жанрів фольклору, 

демонстрація дитячих вмінь та отримання навичок з виготовлення народної 

іграшки, розписування писанок, вирізування витинанок, ліплення керамічних 

виробів, плетіння з соломи, гри на народних інструментах. У музеї також діє 

театр фольклору і народного обряду, що здійснює сценічне відтворення 

автентичної української фольклорної традиції та обрядів різних регіонів України 

[2]. 
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Недостатній рівень підготовленості школярів до сприйняття музейних 

експонатів вплинув на формування нових підходів до інноваційно-освітньої 

діяльності у музеї, який пропонує Дніпропетровський національний історичний 

музей ім. Д. І. Яворницького. Багатопрофільна діяльність цього музею 

реалізується кожної чверті протягом 11 років навчання у школі, тобто, пропонує 

не разове, а систематичне відвідування учнями музею впродовж шкільних років. 

Таким чином, учні можуть відвідати 44 музейних заняття з історії, етнографії, 

літератури та мистецтва. Ця програма покликана підвищити рівень «музейної 

культури» та проаналізувати динаміку накопичення знань учнів [1, 28-36]. 

Зазначимо, що інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні здійснюється 

у різноманітних формах та дедалі більше набуває системного характеру. Зокрема, 

цікаву інтерактивну методику ознайомлення дітей з мистецтвом в ігровій формі 

пропонують Музей Івана Труша та Музей Івана Гончара. Організація мистецьких 

заходів у цих музеях супроводжується залученням все більшої аудиторії школярів 

та формує в учнів здатність сприймати твори мистецтва рідного краю, а також 

передбачає розвиток креативності та опанування уміннями і навичками взаємодії 

у просторі музею.  

Музеї Польщі також пропонують різноманітні способи впровадження 

інноваційно-освітніх програм. Так, у Muzeum Lazienki Krolewski у Варшаві 

створено осередок музейної педагогіки, що організовує ряд проектів для 

школярів: «Оповідачі історії», «Байка замість лекції», «Подорож пані 

Батовської», «Портрет із пам’яті». 

Творці проекту «Оповідачі історії» організовують цикл семінарів, під час 

якого розповідають спеціально написані історії дітям 3-6 років та їх батькам. В 

історії «Саламандра» автори знайомлять із чарівною жабою, яка вміє ковтати 

палаюче каміння, розповідають про її родину та мандри. Під час розповіді 

застосовують найрізноманітніші засоби: мультимедійні покази, аудіо записи та 

залучають дітей до виконання творчих завдань і замальовок. 

Проект «Подорож пані Батовської» організовується для школярів віком до 15 

років і пропонує переміститись у ХVIII століття, оглянути сади музею та 
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використавши знання, відчуття і сучасні технології визначити яким він був в 

епоху Просвітництва [4]. 

Сучасні інноваційні підходи до освіти у музеї пропонує Музей анімації Се-

Ма-Фор у Лодзі є однією із польських культурних установ, яка популяризує 

анімацію та аудіовізуальні мистецтва. Музей регулярно організовує семінари для 

різновікових груп школярів. Під наглядом професіоналів музею діти навчаються 

створювати прості анімації рухомих предметів, ознайомлюються з технікою 

пікселізації та створюють власні анімовані персонажі. Для дітей віком 3 – 6 років 

тут проводяться заняття в групах де вони зможуть створити і відвідування 

казковий ліс разом з героями казок, наповнити цей ліс фантастичними тваринами 

і втілити пригодницькі сюжети. Дітей шкільного віку навчають шити костюми 

для персонажів мультфільмів, створювати короткометражні картини, в яких 

можна буде побачити цих персонажів. 

Музей історії у Гданську пропонує власні форми взаємодії із учнівською 

аудиторією. Однією з основних форм взаємодії у музеї є музейна лекція, яку 

читають для учнів різного віку. Тематика лекцій відрізняється у відповідності до 

рівня знань учнів та часто переплітається із шкільною навчальною програмою. 

Варто зазначити, що лекції для учнів початкової школи часто мають практичне 

застосування і пов’язані з попереднім досвідом дитини в той час як лекції для 

основної і середньої школи носять теоретичний характер та доповнюють і 

уточнюють вже набуті зі шкільної програми знання. 

Іншою формою взаємодії у музеї є показ історії, тобто практичне втілення 

історичної ситуації. Прикладами історичних ситуацій, що реалізуються в музеї є 

добування вогню із кремнію, розбиття військового табору з багаттям та наметом, 

створення та ремонт військового обладунку [5]. 

Аналізуючи досвід роботи польських музеїв з учнівською аудиторією, 

можемо стверджувати, що вони якнайширше застосовують можливості музеїв під 

час організації освітніх та розвиваючих заходів. Музей анімації Се-Ма-Фор 

втілює синтез класичних ідей та сучасних мультимедійних та інтерактивних 

методів для навчання і творчості школярів. Muzeum Lazienki Krolewski та Музей 
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історії у Гданську організовують цикли лекцій, які дають змогу реалізувати 

сучасні дидактичні методи з учнями різного віку та заохочують пізнати нове, 

відкрити для себе частинку музею, зазирнути у духовну скарбницю нашого 

минулого. Також, ці музеї проводять розповіді та покази історій, які розвивають 

творчу уяву, креативність та художні здібності школярів. 

Зауважимо, що кожен із вищезазначених музеїв реалізує освітню-інноваційну 

діяльність у найрізноманітніших формах, що найбільш вдало поєднуються із 

профілем музею та розкривають не лише зміст експозиції, а й формують 

розуміння зв’язку мистецтва з набутими знаннями та досвідом. Це пов’язано з 

тим, що музейні заходи часто узгоджують зі змістом навчальних програм. Це, у 

свою чергу, стимулює до пошуку зв’язків та паралелей між різними подіями і 

постатями минулого та заохочує учнів до діалогу та співпраці. 

Варто зазначити, що усі інноваційні освітні заходи, що проводяться у музеях, 

заохочують відвідувачів до спостереження, обмірковування та рефлексій щодо 

власних дій, стимулюють до інтерактивної комунікації й пізнання багатогранного 

світу музеїв. 
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