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ТЕМАТИЧНІ ЗОНИ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІДВІДУВАЧАМИ 

 

Музей як традиційний заклад культури у процесі організації роботи з 

відвідувачами забезпечує особливий характер комунікації та взаємодії з 

ними. Зокрема, коли мова йде про взаємодію з дитячою та молодіжною 

аудиторією, це залежить від рівня обізнаності вчителя, музейного педагога 

відповідним матеріалом, стратегіями і прийомами комунікації, попередньої 

підготовки дітей та можливостей урізноманітнення практичних видів 

діяльності в музеї. 

Під час музейного візиту найбільшого значення набуває майстерність 

вчителя та музейного педагога у сенсі забезпечення активної пізнавальної 

діяльності молодих відвідувачів та їх роботи на музейній експозиції у 

ситуаціях різної активності. Проводячи паралелі з відомим підходом Л. 

Виготського, ці ситуації можна визначити як своєрідні «зони активності» або 

«зони когнітивного розвитку дитини», які забезпечують «справжній шлях від 

незнання до знання», послідовне та постійне відкриття для себе нової 

пізнавальної інформації. 

Метою нашого дослідження буде спроба виокремлення таких 

тематичних зон (або секторів, тематичних осередків комунікації) у просторі 

музею для забезпечення активної пізнавальної та пошукової діяльності учнів 

та студентів. 

Ми виокремлюємо у просторі музею так звані «зону ознайомлення», 

«зону активності», «зону рефлексії», «зону закріплення» та «зону 



відпочинку». Комбінацію зазначених зон доречно інтерпретувати та розуміти 

у різний спосіб, адже вони: 

 відображають послідовність дій у процесі організації музейно-

педагогічної діяльності з урахуванням різновікового характеру 

аудиторії; 

 відтворюють у різний спосіб тематику й спрямованість музейної 

експозиції у сукупності експозиційних комплексів – груп 

предметів, об’єднаних за спільними ознаками; 

 виступають своєрідними маркерами музейного простору та 

ключовими елементами для формування музейного середовища 

навчання у його межах; 

 організовують та забезпечують стимулюючі умови для 

відвідувачів щодо виявлення різного рівня їх активності на 

експозиції. 

Очевидно, що першою тематичною зоною буде «зона ознайомлення», 

яка формує уявлення про потенціал музею та забезпечує первинний контакт з 

відвідувачем. У межах цієї зони необхідно створити «привабливі музейні 

атракції», які б одразу привертали увагу молодих людей. Саме вони 

складають перші враження від музейної експозиції та забезпечують 

успішність будь-якого «музейного візиту». Мова йде головно про предмети, 

які напіввідкривають певну таємницю, історію, легенду, що одразу заохочує 

до отримання більше інформації. 

У «зоні активності» відбуватиметься основна взаємодія, коли молоді 

відвідувачі активізують власну роботу на експозиції – безпосередньо 

приступають до ознайомлення з візуальним рядом предметів, що сприяє 

обміну думками, діалогу, ефективній пошуковій діяльності. 

У такий спосіб формується музейне середовище навчання – важливий 

елемент педагогічної взаємодії у музейному просторі, коли відбуваються 

процеси «занурення», привласнення знання, його оцінка, відведення певного 

місця у системі цінностей кожної людини, усвідомлення та розуміння нового 



змісту через контакт з предметами, «створення ефекту присутності», 

заплановане, контекстуальне або раптове залучення відвідувачів до нової 

ситуаційної діяльності. 

«Зона рефлексії» дозволяє осмислити власну роботу, звернутися до 

самоаналізу та розмірковування, усвідомити та оцінити одержані враження, 

переживання, ефекти захоплення від музейної експозиції, її предметів та 

спілкування з різними людьми. Залежно від типу рефлексії (особистісна, 

інтелектуальна, комунікативна, кооперативна) це стимулює розвиток 

креативності, творчого мислення, елементів художньої діяльності молодого 

відвідувача, дозволяє виробити власні моделі продуктивного спілкування у 

реальному житті, осмислювати та формувати мотиви власної діяльності, 

реалізовувати різноманітні прагнення до змін [2, с. 35–38]. 

«Зона закріплення» надає можливість ще раз звернутися до різних 

аспектів «проведеного музейного часу», відтворити найважливіші дії, 

розставити необхідні акценти, спільно з однолітками завершити 

приготування спільного або індивідуального «музейного завдання», 

одержати «домашнє завдання». У такий спосіб закріплення дозволяє 

встановити асоціативні зв’язки навчання у школі/закладі вищої освіти з 

академічним та неформальним простором музею. Це, наприклад, може 

сприяти ефективному поглибленому вивченню засобами музейної педагогіки 

складної історичної тематики, усвідомленню певних процесів та явищ, 

оцінки значення визначних подій та вироблення власного ставлення до них, 

розвитку критичного мислення, формуванню власних пізнавальних інтересів 

та зацікавлень. 

«Зона відпочинку» символізує завершення музейного дійства й 

переключає увагу на розвагу, гру та рекреацію у музейному просторі. Разом з 

тим вона у опосередкований спосіб дозволяє додатково закріпити одержані 

«музейні враження» та емоції. Як правило, ця зона часто співпадає із 

виходом з музею. 



Ми погоджуємося з думкою дослідників щодо розуміння рекреації в 

музеї не лише як процесу дозвілля й розваг, а діяльності, спрямованої на 

розширення світогляду, духовного потенціалу особистості та її особистісного 

зростання [1, с. 209]. 

У контексті вищесказаного виникає логічне запитання щодо 

можливості розмежування відповідних тематичних зон у музеях різного типу 

і профілю. Для прикладу проведемо порівняння музеїв-скансенів (які мають 

значні територіальні межі) та меморіальних музеїв (які часто зосереджені в 

одному експозиційному приміщенні). 

Сама природа скансенів дозволяє проектування різних видів музейно-

педагогічних занять з урахуванням етнографічних, територіальних, 

рельєфних, ландшафтно-природних експозиційних зон, яких насправді може 

бути набагато більше, проте кожна з них (або декілька) можуть успішно 

входити до згаданих вище. Система розташування музейних зон у скансені 

може бути побудована у формі музейного маршруту, «музейної стежки», 

«музейних станцій», що уможливлює поступове розгортання задуму 

музейного візиту у сенсі його урізноманітнення, ускладнення, відкриття 

нових перспектив. 

Натомість у невеликих меморіальних музеях зазначені зони слід 

проектувати відповідно до логіки розгортання експозиції та проведення 

музейного заняття. На нашу думку, це потребує додаткової педагогічної 

майстерності екскурсовода (музейного педагога) та наявності атрактивних 

музейних предметів. 

Проаналізовані тематичні зони, з нашого погляду, найдоречніше 

проектувати та організовувати у взаємозв’язку із сучасними 

мультимедійними та інтерактивними технологіями, музейно-педагогічними 

програмами, циклами занять, присвячених найрізноманітнішій тематиці, 

репрезентованій в музеї. Зокрема, зазначені музейні зони у своєму 

взаємозв’язку можуть бути успішно використані у процесі складання 

віртуальних турів та екскурсій, музейних онлайн-подорожей, а також у ролі 



своєрідних «контактних зон» для вивчення особливостей взаємодії різних 

культур [3]. 

Вищенаведена послідовність комбінування п’яти тематичних зон у 

просторі музею, на нашу думку, якнайкраще відображає логічний порядок 

проектування та організації педагогічно-просвітницької взаємодії з 

відвідувачами різного віку у музеях різного профілю. Особливо доречною 

вона виступає для забезпечення безпосередньої комунікації з учнівською та 

студентською молоддю. 

Отже, тематичні зони музейного простору дозволяють більш чітко 

планувати педагогічно-просвітницьку діяльність в музеї, полегшують 

проведення музейних занять різної тематики та спрямованості, 

уможливлюють діалогічний характер спілкування на експозиції. 
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