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МУЗЕЙНА ДИДАКТИКА У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОМУНІКАЦІЇ З ВІДВІДУВАЧАМИ 

 

У сучасній системі організації комунікації у просторі музею чільне 

місце посідає знання та урахування різноманітних дидактичних аспектів цієї 

діяльності. У зв’язку із цим вважаємо за необхідне актуалізацію до вживання 

та поширення терміну «музейна дидактика» або «дидактика музею». 

Відомо, що термін «дидактика» має яскраво виражену педагогічну 

спрямованість та означає можливість навчати, научувати, стимулювати до 

оволодіння знаннями та уміннями, подавати й закріплювати необхідну 

інформацію з метою розвитку .різних якостей та властивостей особистості, 

формування  її світогляду, відповідних компетенцій. 

Музейна дидактика (дидактика музейної справи) була уперше визнана 

професійною дисципліною зі створенням Німецької музейної асоціації 1917 

р. та Міжнародної ради музеїв (ICOM), які були засновані у Парижі разом з 

CECA (Рада з питань освіти і культури). Інституціоналізація музейної 

дидактики відбулася у 1960-х рр., коли було створено відповідні музейні 

служби. Зокрема, у Німеччині хвиля інституціоналізації виявилася у 

створенні різних музейних закладів освіти: зовнішнього офісу музеїв у 

Берліні (1961), зовнішнього відділу музеїв у Кельні (1965), центру художньої 

освіти у Нюрнбергзі (1969), Музейного освітнього центру в Мюнхені (1973), 

а також створенням музейних освітніх центрів у багатьох інших містах [4]. 

Сучасний музей виступає як “своєрідна моделююча система культури”, 

що інтегрує її різні культурно-історичні коди, виявляє властиві культурі 



ознаки, стани та ціннісні характеристики. Тому його завдання полягає не у 

тому, щоби подати фундаментальні знання, а у формуванні (удосконаленні, 

закріпленні) ставлення людини до світу, її минулого. Відтак, музей 

покликаний формувати не знання історії, літератури, біології та інших 

дисциплін, а особисте ставлення людини до цих предметів, підкріплене й 

аргументоване відповідними джерелами – музейними предметами. 

У такому розумінні, на нашу думку, музейна дидактика може 

передусім асоціюватися: 

 по-перше, зі «схемою освітньої діяльності» в музейному 

просторі, що передбачає її осмисленість та спрямованість на 

очікуваний результат; визначає алгоритми та послідовність 

виконання поставлених завдань у процесі реалізації відповідних 

стратегій взаємодії з відвідувачами; 

 по-друге, з палітрою різних методів, прийомів, стилів організації 

педагогічної діяльності у просторі музею для забезпечення 

ефективної комунікації, стимулювання постійного пізнавального 

інтересу до проведення часу в музеї; 

 по-третє, із розробкою відповідного дидактичного забезпечення 

до кожного музейного заняття, що охоплює складання «музейних 

карт», «музейних паспортів», розробку музейних маршрутів, 

«едукаційних стежок»,  ігор, квестів тощо. 

Безпосереднє цільове призначення музейної дидактики полягає у тому, 

що вона  може охоплювати актуальні напрями взаємодії з різними цільовими 

групами відвідувачів. У «досвідчених музейних закладах» така інформація 

відображається на порталі з багатозначними кластерами та чисельними 

підкастами, що  розкривають й відображають зміст музейної експозиції, 

ознайомлюють з найважливішими експонатами, запрошують до віртуальної 

подорожі. 

Наприклад, у сучасних музеях дидактичні завдання мають чітку 

конструкцію, зумовлену різними чинниками і факторами, охоплюючи: 



створення концепції заняття; реалізацію заняття; проектування та 

виготовлення матеріалів; евалуацію (оцінку) [3]. 

На етапі створення концепції слід конкретизувати тему та обрати 

необхідні цільові групи, визначити медіаційні цілі та музейні об’єкти 

(значущі, впізнавані, досліджувані, доступні, відчутні); дидактичні методи 

(когнітивні, афективні, тактильні); палітру різних завдань (робота з текстом, 

зображенням, ескізами; розмова, дія); створити «систему імпульсів» (які б 

запитували думки, пробуджували спогади відвідувачів, сприяли залученню їх 

досвіду та актуалізували посилання на сьогодення); диференціювати різні 

рівні навчання (пошук, опис, призначення, розміщення в нових контекстах, 

аналіз, оцінка, обговорення). 

Під час реалізації концепції слід розробити «музейний маршрут» та 

порядок взаємодії з відвідувачами на відповідних «станціях»; визначити час і 

обсяги обробки інформації, різні сценарії роботи з аудиторією до і після 

відвідин музею. 

На етапі проектування та виготовлення слід розробити дизайн 

дидактичних завдань для аудиторії, що передбачає уточнення комбінації 

зображення й тексту, типу шрифту, вибір паперу, дизайн додаткових 

елементів; забезпечення для відвідувачів зручності у використанні, 

доступності, легкості завантаження. 

На етапі евалуації (оцінки) необхідним є проведення різних тестувань 

із залученням фокус-груп, експертних оцінок, спостережень, анкетувань, 

інтерв’ю для отримання зворотного зв'язку, а також дослідження цільових 

груп на основі соціально-демографічних даних [3]. Зокрема, важливу роль у 

цьому відіграє так звана сумативна евалуація, яка визначає ефект від події [1, 

с. 227]. 

У зазначеному контексті вкрай важливим є урахування відповідного 

типу (публічний, академічний, навчальний) та виду музею (історичний, 

археологічний, краєзнавчий, природничий, літературний, мистецький, 



етнографічний, технічний, галузевий тощо) під час планування, підготовки та 

реалізації його педагогічної діяльності. 

Закон України “Про музеї\ та музейну справу” виокремлює такі види 

музейних закладів: 

 природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні, геологічні, 

зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні); 

 історичні (загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, 

історико-побутові, археологічні, етнографічні); 

 літературні; 

 художні (образотворчого, декоративно-прикладного, народного, 

сучасного мистецтва); 

 мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно); 

 науково-технічні; 

 комплексні (краєзнавчі, екомузеї); 

 галузеві тощо [2]. 

Кожен з перелічених видів музеїв має свою відповідну специфіку 

організації педагогічної діяльності, виходячи з відповідних стратегій та 

моделей педагогічної діяльності; форм, методів та прийомів комунікації з 

молодими відвідувачами. 

Приміром, для учнів та студентів дидактика у природничих музеїв 

здебільшого може бути застосована з урахуванням наукового характеру 

музейно-педагогічної діяльності, що передбачає проведення коментованих 

екскурсій, організацію проєктної роботи із презентацією пошукового 

матеріалу, розробку проблемних занять. 

Дидактичні особливості музеїв історичного профілю можуть 

передбачати застосування наративних форм комунікації, зокрема, уроки та 

семінарів-досліджень у форматі сконструйованих історій, проблемні методи, 

маршрутні та імітаційні ігри, рефлексивні вправи. 

Літературні музеї у межах реалізації дидактичних стратегій 

потребуватимуть літературних наративів, театралізації та драматизації у 



спеціально розроблених рольових іграх, використання рухливих та 

пізнавальних квестів. 

Можливості дидактики художніх музеїв дозволяють організовувати 

перформанси, тематичні виставки, воркшопи, а також відвідування 

майстерень і організацію майстер-класів з можливістю безпосереднього 

занурення відвідувачів у спільну діяльність. 

Застосування дидактики у мистецьких музеях головну увагу 

зосереджує на особливостях репрезентації різних жанрів мистецтва із 

застосуванням елементів театралізації, моделювання, рухливих пізнавальних 

та анімаційних ігор, стріт-арт-занять, різноманітних квестів. 

Науково-технічні музеї у своїй діяльності активно застосовують 

дидактичні елементи наукової освіти та проектну роботу, пропонуючи 

пізнавальні екскурсії, наукові квести, заняття-дослідження, що також 

передбачає безпосереднє залучення відвідувачів до пізнавальної діяльності 

шляхом занурення до музейного та навколомузейного простору. 

Отже, музейна дидактика створює нові можливості для більш якісної 

адаптації музейних закладів до потреб різних цільових груп відвідувачів та 

організації ефективної комунікації з ними шляхом комбінації різних видів 

діяльності у просторі музею із встановленням зворотного зв’язку, збагачує та 

насичує кращими зразками науковий та комунікаційний потенціал музею, 

розкриває та популяризує у різний спосіб зміст музейних колекцій. 
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