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Педагогічного музею України
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The museum 
was founded 
in 1901 

This building 
was built in 
1912



Kyiv, 
Pedagogical 
Museum of 
Ukraine,

March 30, 2022

protected 
monument to 
Mykhailo
Hrushevsky, 
Ukrainian 
historian



A fragment of the 
museum's exposition.

The development of 
Ukrainian education in 
the 12th century
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Муза 
педагогіки

Muse of 
pedagogy 
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Муза 
педагогіки

Muse of 
pedagogy 
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#Цитата_від_Музи_педагогіки #Quote_from_Muse_of_Pedagogy 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc3b_ETbzfNRGQDn3qY7t7yfjIxhAXoaW2TItScej-zTickEX9oWt9g_J2BFhUekQWNMtemEonyYR0ZEZ--1pMAcO6tydaJretP29E5JjvbJOpZlXAPckPB5qFU2Z-i_vsjnwDXLTk4rTajkK6iGSqhR8ymFVrlj79sHo_TzOqZ1gkWrs3BVfH8bJqYCW0OdY&__tn__=*NK-R


Statistics 
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Статистика

https://www.facebook.com/pedmuzua/posts/2159872844175918

https://www.facebook.com/pedmuzua/posts/2159872844175918


#Педагогічна_мапа_Києва

#Pedagogical_map_Kyiv

online project: 
streets, 

memorial plaques, 
monuments 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMF1OronPky9nbZvriGvc_ixUqjKVvY1lVIxUVSfqnPrhFBp9Mc_W-oFdSCYNWNYV9HbnChJSK1gvj1LwH1mxfBihOLRXERKo8WLwP0Dt8JpY2mTBMoOiSbcAu6IvXtDmfHfGlOfNbKhc2FIPJaNnj_mIDLy2vrcBm7HhqCDGGF2mScGQXvmv_jDaIvqejuJQ&__tn__=*NK-R


#Педагогічна_мапа_Києва

Щиро дякуємо студентам
Катерині Білан, Хусаіну Гулямову,
Яні Гуменюк, Дарині Драгановій,
Крістіні Новіковій, Вероніці Осінцевій,
Юлії Поздняковій, Каріні Сивак,
Ользі Сидорко, Діані Сисой,
Марії Суздальніцькій, Анастасії Чапці,
Вікторії Шевченко, а також їхній
викладачці – кандидатці педагогічних
наук, доцентці кафедри гуманітарних
дисциплін Галині Василівні Кузьменко.

Слайд 9. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMF1OronPky9nbZvriGvc_ixUqjKVvY1lVIxUVSfqnPrhFBp9Mc_W-oFdSCYNWNYV9HbnChJSK1gvj1LwH1mxfBihOLRXERKo8WLwP0Dt8JpY2mTBMoOiSbcAu6IvXtDmfHfGlOfNbKhc2FIPJaNnj_mIDLy2vrcBm7HhqCDGGF2mScGQXvmv_jDaIvqejuJQ&__tn__=*NK-R


#ПедагогічнийКалендар2022
#PedagogicalCalendar2022

Information online project 

Anniversary of the teacher:
Original graphic design
Short text, Hashtag
Facebook, Instagram, museum website 12

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%802022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlUT_1ZnqYdvIG8Lg9kMlCKHeI10gs5tnPpzY8FLBysjRduDQbZob2frQJ0LBds0_m0tF9Eu-8ldnJHX3vYbTU7whTuyw3JCV24Ri_cV4_JyqTmMZNIqUtoWJCP4oSSoajvsVYNTynyxNY-deFUQiPOQ1nchxjT03dImnSlYaXEHz9-kee8urXNVr0Dr5v2bE&__tn__=*NK-R


#ПедагогічнийКалендар2022
#PedagogicalCalendar2022

Information online project 

Anniversary of the teacher:
Original graphic design
Short text, Hashtag
Facebook, Instagram, museum website 13

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%802022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlUT_1ZnqYdvIG8Lg9kMlCKHeI10gs5tnPpzY8FLBysjRduDQbZob2frQJ0LBds0_m0tF9Eu-8ldnJHX3vYbTU7whTuyw3JCV24Ri_cV4_JyqTmMZNIqUtoWJCP4oSSoajvsVYNTynyxNY-deFUQiPOQ1nchxjT03dImnSlYaXEHz9-kee8urXNVr0Dr5v2bE&__tn__=*NK-R


#Книжковий_Фронт
#Book_Front 

Our national heritage inspires us. 
Our national heritage empowers us! 
This is also our weapon against the vile enemy! 

Editions of the late XIX - early XX centuries: 
1) you can listen to the voice acting: 
https://cutt.ly/ySbEK0x
2) download the full text: https://cutt.ly/iSbEg55
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWno4iE9bPyEbUobQDUycrrPqIPD4jrUtWMWFieMraxqZXQoRrx0VTa4CWJ08gnUwn-6qBmkCS9oAUJqy3U8xS9dDvHKir4Mw5oQZ5hCLtPjIxmIkKowfewYieNvqpUFTxyMoXEZd3x3hfvaxPJLGzlYv0GeWyiCpPjM0W0HGabds09rpa6ccaXi0TEsFeI6hk&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/ySbEK0x
https://cutt.ly/iSbEg55


#ШкільнийПідручник

#School Textbook 

online project: 
textbook cover 1970-1980s, 

brief information: author, 
circulation, cost 
Фейсбук, Інстаграм

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcTWaAFsRdpSEdDvPaE0og-yyEbZ0iCRex75hjuIlfcmngZUh6fH59oeQsCimpAIGyZViGBIt0CMcPaWC4_-i-mNvtDCnrkmNW-eibtuH6Ch4pzn-iqRzW93otsOVtMh-gICSd4sFRCv9PjceMVoMRoBJ91zN7yir2HR73QUMNIv6KlFoHkR8CBy4E_nOMTFQ&__tn__=*NK*F


Атрибутоване фото з фондів 
музею, 
Хештег, 
Facebook, Instagram, сайт музею

Фото групове. Гурток юних натуралістів в 
шкільній теплиці наочно вивчає вплив
фотосинтезу на рослини, вчителька
Єрмакова Г.І. м. Буча.(1980-ті) 
Фотокомплекс. Папка «Шкільні
предмети. Біологія». Фото №21.
Офсет чорно-білий.

#фотобанк_педагогічного_музею

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqOTaylWBKZ6q7msKYRJfaRqaua__I2Ht05C-clmD3iMqCONrrXavXomJRur70QkM-rO7EmBUA5IP7sQCsHVfTFPhi477dq-83-uzKSC54NagdLOcQpvJRC--uzbiLWebfVvsLaCuUMOnO0j06iq0xkmojASPGqD184Rpn8GvvopqHQu6mk4JcUNuUmEwNkeM&__tn__=*NK*F


#100річні_книжкові_і100рії

Інформаційний онлайн-проєкт

Ювілей книги:
Короткий текст
Електронний варіант у форматі 
pdf
Хештег
Фейсбук, Інстаграм, сайт музею
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Ознайомитися з електронною копією видання можна за 
посиланням: http://pmu.in.ua/wp-content/uploads/2022/01/М.-
Коцюбинський.-Твори.-Для-загального-добра.Оповідання.pdf

https://www.facebook.com/hashtag/100%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96100%D1%80%D1%96%D1%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuSPn2Z2GU7hMRhJ_4cnL90jn8XWUporm3BXRbmfMzFI_pZVV8VmpW_tiCG0t1evMFhnJkYYmbKunjoYFhd8mVYpV2lTU1MlGfYgdQQsSZqbS68Is2KE5Y1_NKyxR4U3AQcG3gl-WKxxn4Pc1n14FlzuUKen9-OhuL-urEh8ImpQ&__tn__=*NK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http://pmu.in.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9C.-%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.-%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.-%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0.%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR0okSryKURft9yTu4K4cyfV4MwwS2JkGp_z80XNSYEIIHZZtTXmvUyLQNI&h=AT2Qg61Z504kOUIKIFii-wiy4kwoZO7AwbETMTE7z4QOWRRif3pkgM-jidNftT9IF3gx5Gx7ntooBZkSRnn9QvzpyTuWu78hB8uSJ5rdHTT5i_QHL23MbBLu21a8X25pwxs&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1dXuLlYYzj1ayHkAAuUqA2831hKeZUgETbnUueUhOqFjiU95c3pbDcM7uHynEk7b6_SsbhvIwBNSBACbgJPlvYeaRig4al9ZLJIrAd9dOvbP50ISQ0OwmmjDmvIBLUe5xPUXJobyRlIhOSFXBgBhZGs7A4f6hX8tZ7UTQRWQnl-sgUbrsXD3_cumyt_zrErhrHhmU


#доступні_фонди_педмузею
#аудіофонди_педмузею

Інформаційний онлайн-проєкт для осіб з тяжкими порушеннями зору
адаптація оцифрованих книжкових фондів музею для осіб з тяжкими 

порушеннями зору: оцифровані книги можна завантажувати у більш
доступних форматах, а саме: загальнопедагогічні книги – у форматі doc., а 

дитячі книжечки аж у 2 форматах: doc. та аудіо. 
Фейсбук за хештегами #доступні_фонди_педмузею та #аудіофонди_педмузею

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5PqmG7ws1oGHTol-Fq2jYJqhkdmDv4agHkMgbTDXaeyDS2fmTPQ6INIhqs8HTc9YceHSy_6BJxyLb2QpWk0ck2vfDRP_O_UvL_UMbDhb8l4gt3EF3AoFqeTnuxIadMwU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYHt3A7mzqwOvzEXzE6YupSfLBydkzaYDVo4cksXiYLScV7A67TayrclXrh7oEeTJni0ik13w6NI9lKcQLCgV6mcW3NmA5oCqmUaFdHq2RxcPFHcljLfzBpTf5CXUtZGlI5UbHXR64r88LWSA3HnXsOt8iIgL4-p9QmUhZrz7Fzw&__tn__=*NK-y-R


#Сухомлинський_серед_зірок
Наступний зірковий голос належить олімпійському 

чемпіону з греко-римської боротьби Жану Беленюку
( Zhan Beleniuk / Жан Беленюк )

В його виконанні ви почуєте такі твори: 
- "Як пробудився пролісок"

- "Білка і добра людина"
-"І буде в тебе надія!"

- "Співуча пір'їнка"
- "Як їжачок до зими готувався"

Приємного прослуховування: https://cutt.ly/yTykNPA

#опис_зображень На фото Жан Беленюк стоїть 
праворуч від скульптури "Муза педагогіки" у залі 

музею. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHBaWF76EZXM39QEk-AlKoifKBhd7jfX8yJ0TFl1rTFC8fDCh6Iwc3J5cz4MQcep8pbLv6JZSyvde5O5wzap7faDruJR-xeWv2PY5CpXeUV7TWBvk_dx0wYsuNzEEO4tUTshOb8xHV0d1EU7277D00E8wNmQHfYjdDw0HIxIGB4YQTnqmgN1FORGocJeZ9s7s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/beleniuk?__cft__%5b0%5d=AZUHBaWF76EZXM39QEk-AlKoifKBhd7jfX8yJ0TFl1rTFC8fDCh6Iwc3J5cz4MQcep8pbLv6JZSyvde5O5wzap7faDruJR-xeWv2PY5CpXeUV7TWBvk_dx0wYsuNzEEO4tUTshOb8xHV0d1EU7277D00E8wNmQHfYjdDw0HIxIGB4YQTnqmgN1FORGocJeZ9s7s&__tn__=-%5dK-R
https://cutt.ly/yTykNPA?fbclid=IwAR1iE7wV9_Nf_CGLWMY1NEDGRiPf3Z_shXIFlnYf1wo0D-wwGnChX7zazfE
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHBaWF76EZXM39QEk-AlKoifKBhd7jfX8yJ0TFl1rTFC8fDCh6Iwc3J5cz4MQcep8pbLv6JZSyvde5O5wzap7faDruJR-xeWv2PY5CpXeUV7TWBvk_dx0wYsuNzEEO4tUTshOb8xHV0d1EU7277D00E8wNmQHfYjdDw0HIxIGB4YQTnqmgN1FORGocJeZ9s7s&__tn__=*NK-R


#ТОП5_за_версією_Педагогічного_музею_України

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%BF5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXg2jyZfTfI8j-UNMYKatmGAan0ds0Cp4kO403UzryYCOVAVS7Db8L5kYWLyAJBON8T2hzc2iG8uyLQup2ZMfxidT4q2EkosIniD2FuwXgeXLigXHQ4L5NlHPE0tXFtUUw&__tn__=*NK-R


#Сковорода300

онлайн-проєкт
Сайт, Фейсбук, Інстаграм

https://www.youtube.com/watch?v=6CILnZenPVw

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=6CILnZenPVw


Ютуб-канал
музею

Відео:
З історії спецпедагогіки

З історії освіти
Матеріали фондів 



Сайт музею
Віртуальні виставки

13 віртуальних виставок 
підготовлено і 
розміщено на сайті у 
2022 році 23



Pedagogical re-publications: 
since 2014, 8 issues 

Bibliofond of the 
Pedagogical Museum: 

since 2015, 6 issues

Publishing activity. 
Publishing series: 

"School Museums in Ukraine in the first half of the ХХ century" (2020). 



Pedagogical re-publications: 
since 2014, 8 issues 

Bibliofond of the Pedagogical 
Museum: 

since 2015, 6 issues

Publishing activity. 
Publishing series: 

"Method of projects in the Ukrainian school of 1920-1930's" (2019)



Педагогічні републікації. 
Випуск 8. 2021

Видавнича діяльність 



Педагогічні 
републікації. 

Випуск 9. 2022

Видавнича діяльність 



Педагогічні републікації. 
Випуск 9. 2022

Некрологи 
на сторінках українських педагогічних 

часописів кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 
(за матеріалами фондів Педагогічного музею 

України)

Французький письменник П’єр Равіч, кому належить честь
перекладу «Жовтого князя», висловив переконання, що
«майбутнє України матиме вирішальний вплив на майбутнє
всього людства».

(з некрологу Василю Барці)
Вічна пам’ять Поетові! Рідна школа. 2003. Ч. 2 (135). С. 31.



Electronic catalog 
of the Bavarian 
State Library

29website http://pmu.in.ua/ (section "Publications")

http://pmu.in.ua/


Бібліофонд
Педагогічного 

музею:
з 2015, 

6 випусків

Видавнича 
діяльність. 
Видавничі 

серії:



Електронний 
інформаційний ресурс 

Музейна 
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