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    Актуальність.  Сьогодні, в період розбудови національної освітньої системи України, 

педагогічна спадщина видатних українських вчених-педагогів може послугувати цінним 

підґрунтям для реформування вітчизняного шкільництва.  Педагогічний музей України зберігає, 

вивчає і популяризує педагогічний досвід класиків вітчизняної педагогічної думки [1, c. 139]. 

     Мета. В статті висвітлюється музейний досвід популяризації наукового доробку видатних 

українських освітніх, культурних, громадських діячів, вчених-педагогів, що зробили вагомий 

внесок у розбудову освітньої системи та педагогічної науки України. На прикладі виставки «2016-й 

педагогічний» представлено експозиційні прийоми, спеціальні художні, інтерактивні засоби, що 

використовуються музейниками під час оформлення виставок педагогічної та просвітницької 

спадщини. 

     На початку 2016 року в музеї було створено виставку «2016-й – педагогічний»,  

присвячену ювілеям видатних вчених-педагогів а також 115-річчю Педагогічного музею та 90-

річчю Інституту педагогіки НАПН України.  Відкриває виставку розділ присвячений 115-й річниці 

від дня заснування Педагогічного музею України, в якому висвітлено історію заснування музею та 
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історію побудови будинку для Педагогічного музею. Окремі вітрини розповідають про архітектора 

будинку Павла Альошина та мецената Семена Могильовцева. 

     У другому розділі «Видатні педагоги-ювіляри» представлено матеріали, що висвітлюють 

педагогічну діяльність видатних українських освітніх й культурних  діячів  ХІХ-ХХ ст.,  ювілеї 

яких відзначаємо у 2016 році - Михайла Чалого (200-річчя), Михайла Драгоманова (175-річчя), 

Христини Алчевської (175-річчя), Софії Русової (160-річчя), Івана Франка (160-річчя), Михайла 

Грушевського (150-річчя), Омеляна Поповича (160-річчя), Павла Тичини  (125-річчя).   

      У третьому розділі «Інститут педагогіки НАПН України: 90» 90-річна історія Інституту 

педагогіки представлена через постаті вчених-педагогів, які працювали в Інституті в різні роки. 

Це – перший директор УНДІПу (Українського науково-дослідного інституту педагогіки) 

Олександр Попов (125-річчя), один з перших аспірантів новоутвореного Інституту, а згодом 

співробітник  Микола Миронов (115-річчя), такі вчені як: Володимир Масальський (120-річчя), 

Олександр Залужний (130-річчя), Олексій Русько (110-річчя), Борис Кобзар (90-річчя), Іван 

Єременко (100-річчя), Надія Скрипченко (85-річчя). Це вчені, які зробили значний внесок у 

розбудову національної системи освіти та перетворили Інститут педагогіки на провідний центр 

педагогічної науки в Україні. Зазаначена структура виставки відображається у тематико-

структурному плані та прес-релізі, який розміщується у засобах масової інформації [3]. 

     В художньому оформленні цієї виставки науковцями музею було застосовано як 

традиційні форми подачі матеріалу так і розроблено нові науково-допоміжні музейні засоби, які 

допомогли розкрити і унаочнити зміст експозиції. Потреба в нових формах подачі матеріалу 

виникла через те, що основними музейними експонатами, які презентують педагогічний доробок 

вчених є їхні друковані праці. Але, сама по собі книга – це доволі невигідний музейний експонат. 

Книга цікава передусім завдяки своєму змісту, який сприймається лише шляхом прочитання. Це 

процес більш складний і тривалий (а в умовах музейного показу майже неможливий)  порівнянно із 

зоровим сприйняттям [2, c. 209]. В цьому й полягає складність їх експонування. Саме тому під час 

створення виставок, основою яких є книги, музейним працівникам доводиться залучати допоміжні 

засоби, знаходити нові додаткові прийоми експонування книги, які б допомагали відвідувачу 

побачити її змістове наповнення, зрозуміти наукову концепцію виставки і, водночас, викликали 

інтерес до книги як до музейного експонату. Саме тому науковцями Педагогічного музею України 

під час роботи над виставкою «2016-й педагогічний» було застосовано такі допоміжні експозиційні 

засоби як: інсталяції, силуети, об’ємні літери, медійні засоби тощо. Так, наприклад, в оформленні 

вітрин присвячених 160-річчю Софії Русової були використані кольорові олівці, літери, дитячі 

іграшки, силуети. Ці допоміжні експонати були застосовані з метою розкриття ідейного 

наповнення праць Софії Русової, кращого унаочнення її педагогічних поглядів.  

     На виставці С. Русова представлена як теоретик дошкільного виховання, оскільки саме 

концепція дошкільного виховання на національнім грунті посідає одне з центральних місць у 



науковому доробку вченої. Дитина асоціювалась у Софії Федорівни з квіткою, яку необхідно 

ростити, плекати, правильно підживлювати, щоб виросла гармонійна особистість. А виховательок 

дитячого садка Софія Русова називала “садівницями”. саме тому в оформленні вітрини було 

використано силует дитини з корінням. Під корінням розміщенні статті Софії Федорівни – 

«Дошкольное воспитание в деревне», «Дитячий садок на національнім грунті» та праця 

«Дошкільне виховання».  

       Важливим засобом виховання дитини Русова вважала гру, бо саме гра, на думку педагога,  

надає певну свободу, розвиває та навчає дитину. Щоб символічно показати погляди Софії Русової 

на роль гри у вихованні дошкільників в оформлені експозиції музейниками було використано 

кольорові олівці (самі олівці, їх кольори теж є свого роду символами дитячої творчості) та 

пластикові літери, з яких було складено вислів: «Гра – шлях до самовиховання»  із праці С. Русової 

«Дошкільне виховання». Крім того, у вітрину було вміщено іграшки, які символізують різні види 

ігор, про які згадує Русова у «Дошкільному вихованні». А саме: коник з соломи - народні ігри, 

кубик - ігри під керівництвом дорослих, або ігри за правилами, ведмедик - самостійні ігри дітей. 

     Вдалими прийомами, які викликали неабиякий інтерес у відвідувачів, послугували також 

об’ємні інсталяції з фото перших співробітників УНДІПу та будівлі інституту, відтворення  

робочого столу Павла Тичини з огигіналами експонатів, наданих для експонування Музеєм-

квартирою Павла Тичини, показ фільму про С. Русову. 

      Усі вищезазначені експозиційні прийоми, які були використані під час оформлення цієї 

виставки, значно допомогли унаочнити й розкрити тему виставки. На матеріалах експозиції та за 

допомогою спеціальних художніх, інтерактивних методів науковцям музею вдалося показати роль 

творчого доробку видатних українських педагогів-ювілярів 2016 року. І, що не менш важливо, 

зацікавити відвідувачів, змусити пережити певні емоції від побаченого, що спонукатиме їх знову 

відвідати музей. Образна мова експозиції, створеної з абсолютно різних експонатів, допомогла 

показати книгу, глибше розкрити її зміст та ідейне наповнення.  

      Таким чином, науково-експозиційна діяльність Педагогічного музею України сприяє 

популяризації творчої спадщини видатних українських педагогів, усвідомленню ролі книги в 

контексті розвитку української і світової культури, збереженню історичної пам’яті, формуванню 

національної самосвідомості. 
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