
Опубліковано: Караманов О. В. Навчання у просторі музею: сучасні 

психолого-педагогічні засади / О. В. Караманов // Матеріали Четвертої 

науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, 

сьогодення, перспективи” (Київ, 27-28 вересня 2016 р.) / Національний 

Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2016. – С. 

45–47. 

 

Караманов Олексій Владиславович  
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 

Розвиток музейної педагогіки у соціокультурному просторі України 

дедалі більше зумовлений поширенням різних теорій, концепцій, підходів. 

Доволі часто вони говорять про однакові речі, але з різних світоглядних та 

методологічних позицій. Зокрема, це стосується організації навчальної 

діяльності у музейному просторі, що є предметом постійних дискусій та 

суперечок. Їх сутність зводиться до наступних положень: 

 Чи може навчання в музеї бути частиною шкільної програми, або, 

навпаки, повністю відокремленим процесом здобуття знань, 

емоцій та переживань особистості? 

 Музейна педагогіка більше тяжіє до освіти академічної чи 

неформальної? 

 На яких засадах повинна відбуватися музейна комунікація? 

Мета нашої роботи – проаналізувати зазначені вище питання з позиції 

розвитку сучасної освіти, яка передбачає тісний зв'язок теорії і практики, 

формування та розвиток відповідних умінь, навичок та компетенцій, 

розвиток творчої особистості. 

Відповідно до мети, виникає запитання: з якими процесами, явищами, 

феноменами може асоціюватися навчання в музеї? На це немає однозначних 

рішень: дослідники пропонують широку палітру відповідей та інтерпретацій. 

Звернемося для цього до музейної психології т а музейної педагогіки. 



Музейна психологія вивчає проблеми сприйняття, особливості процесу 

мислення у просторі музею, психологічні процеси освітньо-виховної 

діяльності, питання психологічного впливу музею на людину. 

Музейна педагогіка використовується у процесі вивчення історії, 

мистецтва, літератури, інших наукових дисциплін як на стаціонарних, так і 

пересувних експозиціях. Її вплив на особистість є неформальним та 

індивідуальним, адже головне – не порушити крихкий контакт, взаємодію 

людини з реальними історичними персонами, подіями та артефактами. 

Вчитель/викладач виконує роль фасилітатора (посередника), котрий сприяє 

гармонійному поєднанню нових знань учнів/студентів з їх попередніми 

знаннями та минулим досвідом. Це є своєрідний шлях до культурної 

демократії та громадянського суспільства. 

З одного боку, якщо включити музейну педагогіку до офіційного 

(формального) навчання («видимої» педагогіки), ефект може бути інакшим, 

адже глибокий особистісний контакт учнів/студентів з минулим може бути 

утруднений. З позиції інакшого бачення, усе залежить від методологічних 

засад музейно-педагогічної діяльності. Якщо вона ґрунтується на 

авторитарній педагогіці, глибокий особистісний контакт неможливий, – усе 

буде відбуватиметься шляхом нав’язування та копіювання. Якщо ми 

звернемося до засад гуманістичної педагогіки із залученням фахового 

вчителя та компетентного музейного педагога, – ефект такої комунікації 

забезпечено. 

Відомо, що неформальна освіта стимулює до позитивних соціальних 

змін, реалізує природне прагнення особистості до оволодіння необхідними 

знаннями і вміннями поза межами програм освітніх закладів. Вона може як 

доповнювати й зміцнювати формальну (академічну) освіту, так і суперечити 

їй, залишаючись водночас важливим елементом навчальної діяльності у 

будь-якому середовищі та будь-якому віці людини [2, 196]. 

У зазначеному контексті музейну педагогіку часто асоціюють з 

«невидимою», імпліцитною педагогікою (або неформальною освітою), 



оскільки вона ненав’язливо створює особистісно-значущий зв'язок 

учнів/студентів з первинними, автентичними, оригінальними джерелами 

(музейними предметами). Ця «невидима» педагогіка базується на попередніх 

знаннях учня/студента, які він одержував в умовах «видимої» педагогіки 

(формальної, академічної освіти)\ та продукує неявне знання. 

Неявне знання (від англ. tacit knowledge) – приховане, мовчазне, 

імпліцитне, периферійне знання, яке часто включає особистісний досвід, 

навички, уміння та культуру, властиві нам, але не усвідомлювані нами. Воно 

передається та одержується через навчання (як демонстрацію певних дій) та 

особистісний досвід (як спостереження за певними діями, їх копіювання, 

запам’ятовування) [3, 207]. 

Імпліцитна педагогіка, зокрема, виконує такі функції: 

 підкріплення основних освітніх функцій, а саме: функцій 

соціалізації (засобами якої є навчання та виховання), трансляції 

культури, відновлення соціальної структури тощо; 

 формування або зміну (трансформацію) установок на смисли, на 

розуміння соціальної реальності (когнітивних кодів); 

 формування професійних, загальнокультурних та інших 

компетенцій; 

 трансляція «неявного знання», яке відбувається непомітно, 

принаймі, для одержувача цього знання та досвіду [3, 204–207]. 

Зауважимо, що імпліцитна, «невидима» педагогіка часто асоціюється з 

«дієвими» дослідженнями (action research), які передбачають ефективне 

урахування у процесі навчальної діяльності зворотного зв’язку (feedback). 

Проте, у науковій літературі зустрічаються й інші думки, згідно яких 

розподіл освіти на формальну та неформальну ставиться під сумнів.  

Сучасні дослідники де-факто підтверджують такі думки, вказуючи, що 

як видима, так і «невидима» педагогіка не існують у чистому вигляді, тобто 

на практиці зустрічаються гібридні моделі, в яких «невидима 

педагогіка»вбудована у видиму, оскільки перша розрахована на тривалий 



освітній процес, її ритм доволі слабкий, а одержаним знанням не 

притаманний яскраво виражений спеціалізований характер [3, 208–209]. 

Розмірковуючи про відмінності академічної («видимої») та 

неформальної («невидимої») освіти у просторі музею, зауважимо, що 

дослідники ставлять під сумнів такий розподіл та вважають його 

непродуктивним (Дж. Фальк та Л. Діркінг) [5, 101–172]. 

Відповідно до їх переконань, на процеси навчання та комунікації в 

музеї найбільше впливають такі фактори, як фізичні умови, соціальна 

взаємодія та особистісні переконання, знання або відношення (ставлення). 

Наведені вище погляди виходять з розуміння навчання у просторі 

музею як музейної комунікації, яка ґрунтується на засадах трьох контекстів, 

що конструюються самими відвідувачами, – персонального, соціального та 

фізичного. 

Персональний контекст ураховує різні рівні попереднього знання, 

включаючи уміння, навички, стилі навчання), комбінації досвіду людей, з 

якими ми спілкувалися; особистісний процес збирання, обробки та 

сприймання інформації. 

Соціальний контекст передбачає формування колективного досвіду у 

процесі відвідування музею, адже навчання у цьому випадку обумовлене 

соціальною групою, а культурний фон визначає приналежність учнів до 

певної спільноти.  

Фізичний контекст включає спогади про візит до музею, що мають 

просторовий характер; сенсорний досвід, що впливає на бажання зануритись 

у процес навчання [5, 101–172]. 

Без сумніву, зазначені контексти варто брати до уваги, адже музейній 

освіті притаманний персональний, неформальний, самоспрямований та 

дослідницький характер [Цит. за: 1, 92]. 

І все ж таки, що впливає найбільше та залишає слід у пам’яті 

відвідувачів музею? Це важко діагностувати, адже досвід індивідуального 

навчання в музеї описується вибірково, хаотично, уривчасто, що потребує 



додаткових досліджень. На думку Дж. Фалька, найвирішальне значення для 

запам’ятовування  відвідування музею мають чотири фактори: 

 речі (музейні предмети – О.К.), які підтримували потреби та 

інтереси відвідувачів; 

 нові музейні предмети; 

 музейні предмети, які мали значне емоційне значення для 

відвідувачів; 

 музейні предмети, що були важливими для підтримки 

майбутнього досвіду [4]. 

У такому розумінні ефективне навчання у просторі музею виходить з 

того, що не можна нав’язувати погляди вчителя/викладача учням/студентам у 

процесі інтеграції офіційної, академічної освіти з музейною педагогікою 

(першоджерелами = автентичними музейними предметами), оскільки це буде 

перешкоджати розвитку інтелектуальної допитливості студентів та їх 

когнітивного інтересу. 

Проведений аналіз матеріалу дає підстави для наступних висновків:  

 сучасні тенденції розвитку освіти усе більше нівелюють 

відмінності між освітою академічною («видимою») та 

неформальною («невидимою»), що безпосередньо впливає на 

організацію навчання у музейному просторі різними 

комбінованими способами; 

 специфіка організації навчання у просторі музею не дозволяє 

чітко діагностувати очікувані ефекти та результати, проте 

передбачає активну взаємодію з минулим та майбутнім досвідом; 

 процес навчання в музеї обов’язково повинен ґрунтуватися на 

засадах гуманістичної педагогіки, що включає зростання знань, 

навичок, особистісного розуміння, набуття нових цінностей, 

можливості для розмірковування, бажання навчатися далі. 
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