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Тема випуску: Музейна педагогіка
Починаючи з середини ХХ століття в розвинених країнах світу
спостерігається тенденція, пов’язана з розумінням необхідності співпраці
закладів освіти і музеїв, створення ними спільних проектів. До цієї проблеми
звертаються і вітчизняні педагоги: Л. Масол, В. Рагозіна (аналіз просвітницької
практики в музеях України), О. Караманов (формування особистості учнів у
контексті музейної педагогіки), О. Гринів, І. Ласкій, Л. Гурин, Т. Рудько
(розроблення курсу №Музейна педагогіка»), І. Ткаченко (функціонування музеїв
мистецького профілю: проблеми та перспективи, вивчення досвіду провідних
музеїв України та світу), О. Степанок (основні принципи сприйняття та
розуміння творів живопису в середовищі музею), А. Надєждін (інноваційні
напрями виставкової діяльності музеїв художнього профілю), О. Класова
(музейна педагогіка: проблеми і досягнення), О. Юрченко (особливості
організації та проведення виставок на базі закладів освіти) та інші науковці та
педагоги-практики.
Музейна педагогіка – це галузь діяльності, що здійснює передачу
культурного досвіду на основі міждисциплінарного та поліхудожнього підходу
через педагогічний процес в умовах музейного середовища. Впровадження
музейної педагогіки передбачає реалізацію таких завдань, як:
- пробудження у школярів чи студентів інтересу до пізнання світових
цивілізацій і культури народів світу, технічного прогресу, рідної природи
через музей та його колекції;
- виховання дбайливого, шанобливого ставлення до музейних пам'яток як
частини культури та формування розуміння єдності природи, культури і
технічного прогресу.
Впровадження музейної педагогіки передбачає не просте використання
будівлі музею для проведення навчальних, поза аудиторних занять з предметів,
навчальних дисциплін, виховних заходів, а співпрацю музею та школи чи
закладу вищої освіти на рівних умовах. Музей здатен формувати особистісне
емоційне ставлення до експонатів, створити відповідні умови для формування
світогляду, творчих здібностей.
Музейна педагогіка спрямована на вирішення важливих проблем
формування особистості, а саме: залучення школярів і студентів до
дослідницької діяльності засобами музейної експозиції, розвиток їхніх
дослідницьких умінь і творчих здібностей, вироблення здатності до самостійних

суджень і оцінювання, навичок критичного мислення. В Україні спостерігається
тенденція, пов’язана з розумінням необхідності співпраці закладів освіти і
музеїв, створення спільних проектів. Заслуговує на увагу досвід Національного
художнього музею України, Історичного та національного музеїв Львова,
Хмельницького обласного художнього музею, Національного музею української
літератури.
Впровадження форм і методів роботи музейної педагогіки передбачає
використання сайтів. Наприклад:
- дитячий сайт Центру Помпіду в Парижі (WWW. Junior.centrepompidou.fr);
- освітня програма Центру Кеннеді – ARTSEDGE (http://artsedge. Kennedi –
center.org);
- сайт дитячого освітнього центру Національної Галереї Вашингтона
(WWW.nga.gov/kids/ kids/htm);
- сайт Державного Ермітажу (http:/www.hermitage.ru).
У музейній педагогіці використовуються масові, групові, індивідуальні
форми роботи; особливо ефективними є інтерактивні, ігрові технології.
Методи навчання:
- за переважним джерелом отримання знань: словесні, наочні, практичні;
- за характером розумової та пізнавальної активності: репродуктивні,
пояснювально - ілюстративні, проблемно – пошукові, дослідницькі.
Крім національних, обласних, міських чи районних музеїв, ефективною є
діяльність музеїв закладів освіти, оскільки впровадження елементів музейної
педагогіки у їхній роботі створює умови для:
- підвищення якості навчально-виховного процесу;
- поглиблення знань студентів з предметів;
- активізації
пошукової, дослідницької, історико-краєзнавчої та
самостійної роботи студентів;
- розвитку творчого мислення та пізнавальної активності студентів;
- написання рефератів та наукових робіт;
- успішної роботи студентів у наукових, предметних гуртках, МАН;
- поглибленого вивчення історії, культури рідного краю, України;
- підготовки студентів до майбутньої професії;
- розвитку волонтерського руху, створення клубів, гуртків на базі музею;
- залучення батьківської громади до співпраці із закладом освіти;
- формування соціально-громадянського досвіду студентів;
- виховання патріотизму на основі історичної спадщини нашого народу.
Викладачі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», класні
керівники академічних груп у процесі навчально-виховної роботи зі студентами
мають можливість використовувати потенціал музею історії закладу вищої

освіти та етнографічного музею коледжу «Українська світлиця». Близьке
розташування до столиці України сприяє можливості установлення контактів,
організації співпраці педагогів з науковими працівниками музеїв над окремими
проєктами.
МУЗЕЇ КИЄВА
1.Національний музей українського народного декоративного мистецтва,
вул. Лаврська, 9. (044)28 013 43
2.Національний музей «Київська картинна галерея»,
вул. Терещенківська, 9. (044) 287 73 24
3.Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків,
вул. Терещенківська, 15. (044) 235 02 06
4.Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка,
Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97.
(044) 289 57 52
5.Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»,
вул. Госпітальна, 24-а. (044) 288 23 40
6.Музей театрального, музичного та кіномистецтва України,
вул. Лаврська, 9, корпус 24. (044) 280 51 31
7.Музей – майстерня І.П. Кавалерідзе,вул. Андріївський узвіз, 21. (044) 425 33 97
8.Літературно-меморіальний музей – квартира Павла Тичини,
вул. Терещенківська, 5.
9.Київський літературно – меморіальний музей Максима Рильського,
вул. Рильського, 7. (044) 525 24 71
10.Музей гетьманства, вул. Спаська, 16 – Б. (044) 462 52 90
11. Музей води, Хрещатий парк, вул. Грушевського, 1 – В. (044) 279 53 33
12.Музей історичних скарбів України, вул. Івана Мазепи,21, корпус 12 (на
території Києво-Печерської лаври), (044) 290 13 96, (044) 290 13 47
13. Музей мініатюри у Києві, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 5 (на території КиєвоПечерської лаври)
14.Музей народної архітектури та побуту Пирогово, с. Пирогово,(044) 526, 5765
15. Державний музей українського народного декоративного мистецтва,
вул. Івана Мазепи,21, корпус 2 (на території Києво-Печерської лаври),

(044) 254 36 42, (044) 254 36 88
16. Національний науково-природознавчий музей НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15. (044) 235 01 85, (044) 234 52 98
17. Національний музей історії України, вул. Володимирська,2. (044)278 65 45,
(044)278 48 64, (044)278 43 23
18. Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6,
(044)228 64 29, (044)228 74 54
19. Музей Центр народного мистецтва імені Івана Гончара,
вул. Івана Мазепи, 29, (044) 288 92 68, (044) 288 54 19
20. Музей іграшки, Кловський узвіз,8
21. Музей вторсировини, вул. Степана Сагайдака, 112
22.Музей авіації, вул. Медова, 1
23. Музей історії туалету, вул. Рибальська, 22
24. Музей циркового мистецтва, проспект Перемоги, 82, парк Нивки
25. Музей хліба, вул. Вишгородська, 12
26. Музей одної вулиці, Андріївський узвіз, 2-Б
27. Національний музей медицини, вул. Богдана Хмельницького, 37
28. Музей української діаспори, вул. Московська, 40 б
29. Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави)
30.Літературно-меморіальний будинок- музей Марії Заньковецької, вул.
Васильківська, 121
31. Меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, вул. Вишгородська, 5
32. Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12
33. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського,
вул. Паньківська,9
34. Національний музей літератури України, вул. Богдана Хмельницького, 11.
(044)235 12 96
Примітка. Щомісяця у кожному музеї є дні безкоштовного обслуговування
студентів, пенсіонерів.
ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У МУЗЕЯХ КИЄВА У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ
4 вересня

1.Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.
(044) 287 73 24 (до 14.00)
2.Національний науково-природознавчий музей НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15. (044) 235 01 85, (044) 234 52 98
5 вересня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка,
Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97.
(044) 289 57 52
10 вересня
Музей – майстерня І.П. Кавалерідзе, вул. Андріївський узвіз, 21. (044) 425 33 97
19 вересня
1.Меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, вул. Вишгородська, 5
2.Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12
3.Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська,9
27 вересня
1.Музей української діаспори, вул. Московська, 40 б
2. Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави)
3. Музей «Центр народного мистецтва імені Івана Гончара», вул. Івана Мазепи,
29, (044) 288 92 68, (044) 288 54 19
29 вересня
1.Літературно-меморіальний музей – квартира Павла Тичини,
вул. Терещенківська, 5.
2.Київський літературно – меморіальний музей Максима Рильського,
вул. Рильського, 7. (044) 525 24 71
3.Літературно-меморіальний
Васильківська, 121

будинок-

музей

Марії

Заньковецької,

4.Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6,
(044)228 64 29, (044)228 74 54
30 вересня
1.Національний музей українського народного декоративного мистецтва,
вул. Лаврська, 9. (044)28 013 43

вул.

2.Музей театрального, музичного та кіномистецтва України,
вул. Лаврська, 9, корпус 24. (044) 280 51 31
3.Музей гетьманства, вул. Спаська, 16 – Б. (044) 462 52 90
4.Національний музей історії України, вул. Володимирська,2. (044)278 65 45,
(044)278 48 64, (044)278 43 23
Впроваджуймо музейну педагогіку!
Редактор випуску – методист Заболотна А.Г.

