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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА У СИСТЕМІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ МИНУЛОГО 

 

Актуальні завдання сучасної музейної педагогіки як теорії і практики 

організації комунікативної діяльності в музейному просторі, спрямовані на 

безпосередню взаємодію з відвідувачами різного віку, тісно переплітаються з 

різноманітними суспільними феноменами, явищами, подіями, 

характеристика та оцінка яких випливає з інтерпретації далекого й близького 

минулого. Доволі часто оцінка таких явищ є далекою від істини, не містить 

“раціонального зерна”, відірвана від історичних джерел, відображає лише 

одну точку зору, а відтак, є “приречено прив’язаною” до тієї чи іншої 

кон’юнктурної політичної доктрини. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати різні варіанти та 

можливості інтерпретації минулого у просторі музею з використанням 

сучасних музейно-педагогічних технологій, уточненням та переосмисленням 

відповідної термінології у контексті актуальних викликів сьогодення. 

Як відомо, сучасний музей є опорою історичної пам’яті (яка включає 

різні рефлексії-повідомлення про події минулого) та колективної пам’яті 

(формує групове сприйняття та оцінку історичних подій), а відтак потужним 

інструментом історичної політики. Саме тому історична та колективна 

пам’ять виступають потужними чинниками різних суспільно-політичних 

змін, явищ та процесів. 

Маючи у своєму арсеналі виховний, творчий та пізнавальний 

потенціали, історична пам'ять продукує знання, традиції, цінності, символи, 



образи, що виступають системоутворюючими елементами музею [1, с. 113–

114], а також зберігає у масовій свідомості членів певної спільноти, 

суспільства різноманітні оцінки подій минулого, перетворюючи їх на 

ціннісні орієнтири та складові певної віри. 

Будь-яка актуалізація минулого передбачає визначення співвідношення 

історичної та колективної пам’яті, а також можливостей вживання 

відповідних термінів, пов’язаних з особливостями інтерпретації різних 

історичних подій у музейному просторі. Зокрема, головно мова йде про 

наступні терміни: 

 “педагогіка пам’яті” (memory pedagogy); 

 “педагогіка місць пам’яті” (memorial site pedagogy); 

 “історична соціалізація” (historical socialization); 

 “педагогіка пригадування” ( pedagogy of remembrance); 

 “педагогіка комеморації” (pedagogy of commemoration) та деякі 

інші. 

Відомо, що педагогіка пам’яті звертає увагу на створення й 

закріплення відчуття ідентичності з певною місцевістю, країною, спільнотою. 

Вона спрямована на розвиток співчуття, толерантності та поваги до минулого 

досвіду певної спільноти й пошук того, що може об’єднувати усіх людей. 

У контексті організації педагогічної взаємодії у музейному просторі 

педагогіка пам’яті використовує діалог, самовираження, співробітництво, які 

реалізуються, наприклад, у проектній діяльності, роботі з медіа, самостійній 

творчій роботі, на історичних семінарах та у процесі обміну досвідом з 

іншими людьми. 

На думку Т. Кранца, у педагогіці пам’яті важливу роль відіграє 

розуміння поминання і аналізу значень пам’яті для свідомості та власної\ 

ідентичності, адже вона може виступати у різних форматах, – з одного боку, 

як пам’ять індивідуальна та колективна, з іншого – як суспільна та історична. 

Усе це може мати як локальний, регіональний, національний, так і 

глобальний, міжнародний виміри, оскільки сама рефлексія над пам’яттю стає 



інтегральним складником пізнавального процесу власне через педагогіку 

пам’яті [5, s. 14]. 

Натомість педагогіка місць пам’яті акцентує на прив’язку певного 

об’єкта, місця, території, простору до визначеного історичного та 

культурного ландшафту, звертаючи увагу на такі способи організації 

комунікації у музейному просторі, як: 

 презентація основних фактів; 

 вивчення причин минулих подій; 

 виявлення аналогій з сьогоднішніми подіями [Цит. за: 4, p. 19]. 

У такий спосіб місця пам’яті стають своєрідними “місцями історії”, які 

чітко вписуються до музейно-педагогічних програм, проектів, туристичних 

маршрутів. 

Зауважимо, що місця пам’яті доволі часто можуть як провокувати 

певні соціальні конфлікти, так і виступати місцями примирення, створюючи 

для людей можливості переосмислення сприйняття деяких музейних 

об’єктів, розуміючи їх неоднозначність, багатоперспективність, 

приналежність до різних культур. Власне, завдяки цьому формується так 

званий “дух місця”, коли музей “вміло використовує простір, проводить 

(пере)оцінку ландшафту та конструювання певних сценаріїв” [2, с. 136]. 

Неоціненна роль у цьому належить педагогіці історичної пам’яті, яка 

вивчає різні особливості організації виховного впливу у суспільній сфері та 

сфері суспільних інтересів. Акцентуючи увагу на принципах й 

закономірностях виховання, безпосередньо пов’язаних з функціонуванням 

колективної пам’яті про минуле, вона робить звернення до історії 

особистісно значущим, пропонуючи нові шляхи для соціальних досліджень 

та соціальних дій               [3, с. 94–95]. 

Слід зазаначити, що для педагогіки історичної пам’яті у контексті 

сучасних гуманістичних освітніх тенденцій важливим є розвиток критичного 

мислення відвідувачів у музейному просторі, коли музей вчить бачити себе з 

позиції інших, пояснювати світ з різних поглядів, виробляти власне 



ставлення до минулого, розпізнавати й спростовувати старі й нові ідеологічні 

міфи. 

Подібні завдання у просторі музею реалізує історична соціалізація, яка 

досліджує когнітивну, розвивальну й культурну логіку історичної та 

політичної соціалізації історичного мислення. Виходячи з цього, вона 

спонукає до вибору різних підходів у процесі організації музейних занять для 

учнівської та студентської аудиторії (головно в музеях історичного профілю), 

побудованих на засадах концепцій наративності, конструктивізму, 

мультиперспективності, ретроспективності і селективності історії [3, с. 96], а 

відтак, сприяє процесам соціалізації особистості. 

Педагогіка пригадування у своїй роботі акцентує на самому процесі 

пригадування, наповнюючи його різними оцінками, рефлексіями, емоціями. 

У цьому сенсі включається механізм пригадування, який передбачає 

фокусування, включення уяви, концентрацію уваги на певних предметах, 

артефактах, подіях, які мали (мають) виключне значення, виходячи із 

контексту конкретного музейного заняття. 

Педагогіка пригадування реалізує концепцію міжпредметного 

історичного і соціального навчання у просторі музею на основі відповідних 

когнітивних та освітніх можливостей, що може передбачати рефлексії як 

щодо минулих подій, так і відносно власних упереджень, думок та ставлень. 

Об’єднуючи історичні та соціальні цінності, сприяючи критичному 

сприйняттю знань, пошуку проблем, власним судженням, включенням у 

дискусію, педагогіка пригадування стимулює розумову діяльність у процесі 

набуття знань про історію особливих місць, активізує когнітивні процеси 

особистості             [3, с. 96]. 

Педагогіка комеморації відрізняється від попередніх термінів, адже 

звертає увагу не на минулий досвід, а актуальні прагнення певної спільноти, 

суспільства до підтвердження відчуття своєї єдності. 

У своєму арсеналі вона часто застосовує виховні впливи. Саме тому 

комеморації нерідко стають центром виховної діяльності, планування різних 



виховних заходів та церемоній. У просторі музею вони ототожнюються з 

ритуальною моделлю спілкування, яка закріплює норми відносин, 

забезпечуючи психорегуляцію соціальної психіки у певних групах, 

актуалізує різні культурні традиції. 

Найкращим виразом комеморацій є проведення урочистих заходів, 

свят, обрядів, вечорів, днів народження в музеї, які передбачають 

послідовність дій, церемоніальний характер, застосування різних 

педагогічних ефектів, а іноді, – звернення до масової культури (у формі 

кестів, флешмобів, конкурсів). 

Як зазначає М. Соколова, численні форми комеморації дедалі більше 

стають невід’ємною частиною життя сучасного суспільства, і завдання саме 

педагогіки полягає у тому, щоби визначити позитивні впливи таких практик 

нам формування особистості молодої людини [3, с. 97]. 

Отже, музейна педагогіка виступає потужним й важливим 

інструментом інтерпретації минулого у просторі музею. Можливості, 

характер й особливості такої інтерпретації залежатиме від умов конкретного 

музею та відповідної цільової аудиторії. 

Урахування та застосування у освітній практиці проаналізованих 

концептів “педагогіки пам’яті”, “педагогіки місць пам’яті”, “історичної 

соціалізації”, “педагогіки пригадування”, “педагогіки комеморації” не лише 

дасть змогу краще пристосувати характер запланованого 

заняття/екскурсії/уроку/семінару до проведення у музейному та 

навколомузейному просторі, а й персоніфікувати його для відвідувача, 

наповнити реальним змістом та проблемним й дискусійним матеріалом. 
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