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Анотація. У статті представлені результати науково-дослідної роботи в напрямку музейно-педагогічної 
діяльності. Автором статті визначені основні фактори, що впливають на ефективність організації музейно-
педагогічної діяльності, висвітлені результати дослідження психолого-педагогічного й соціального аспектів 
взаємодії музею ВТНЗ зі студентською молоддю. 
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Аннотация. Медведева И.Н. Музейно-педагогическая деятельность и основные условия эффективности 
ее внедрения в работу музеев высших технических учебных заведений. В статье представлены результаты 
научно-исследовательской работы в направлении музейно-педагогической деятельности. Автором статьи были 
выделены основные факторы, которые определяют эффективность организации музейно-педагогической 
деятельности. В статье представлены результаты исследования психолого-педагогического и социального 
аспектов взаимодействия музея ВТУЗ со студенческой молодежью. 
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Annotation. Medvedeva I.N. A museum-pedagogical activity and the main conditions of efficiency of its 
introduction to the work of museums of high technical institutions. The results of scientific research in the direction 
of museum-pedagogical activity are presented in the article. The author defines the main factors affecting an efficiency 
in organization of museum-pedagogical activity. The results of investigation of psychological-pedagogical and social 
aspects of museum affection at high technical institutions with student youth are analyzed. 
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Вступ.  
Ефективність музейно-педагогічної діяльності вітчизняних музеїв визначається рядом факторів, 

найважливішими серед яких є такі: розробка методології музейно-педагогічної діяльності, добір активних форм 
роботи музею, спрямованих на розвиток творчої активності відвідувачів, впровадження нових програм, 
проектів, концепцій музейно-педагогічної й культурно-комунікативної діяльності. Більшість музейно-
педагогічних проектів, розроблена радянськими й вітчизняними музеєзнавцями кінця ХХ - початку ХХІ 
століття, була розрахована на роботу з учнівською молоддю. Над розробкою спеціальних музейно-педагогічних 
програм, проектів і концепцій для взаємодії музею зі школою, а також з дитячим садком працювали відомі 
радянські й сучасні вітчизняні музеєзнавці: М.Ю. Юхневич, Б.А. Столяров, О.Г. Ванслова, Т.В. Чумалова, С.Б. 
Мініна, О.Л. Галкіна, Л.В. Шилова, Н.В. Вороніна, І.Ю. Сергєєва, С.Н. Жульнікова, Н.І. Капустіна та інші. 
Аналіз історичного досвіду музейної діяльності ХХ століття у культурно-освітньому напрямку виявив низький 
рівень інтеграції музейної культури в освітній простір ВНЗ. Теоретичний та практичний досвід наших 
попередників у плані організації музейно-педагогічної діяльності у ВНЗ носить обмежений характер, тоді як 
студентська молодь вважається досить поширеною й перспективною категорією відвідувачів з точки зору 
пізнавальної, соціальної, громадської, творчої активності.  

Теоретичне підтвердження цьому зустрічається у наукових працях Н.В. Шевелєвої, Б.А. Столярова. 
Питання взаємодії музею зі студентською молоддю, а також проблема організації музейно-педагогічної 
діяльності у ВНЗ набуло актуальності лише на початку ХХІ століття. Це обумовлено прагненням суспільства не 
зупиняти культурний розвиток людини у шкільному віці. Поширена концепція ХХІ століття щодо самоосвіти 
та самовиховання людини протягом усього життя знайшла відгук у роботі музеїв ВНЗ, які взяли на себе 
відповідальність в організації культурно-освітнього розвитку молоді на стадії навчання у ВНЗ. Факт 
розширення сфери впровадження музейно-педагогічної діяльності свідчить про позитивну динаміку та 
перспективність цього напрямку діяльності музею, що було спрогнозовано нашими попередниками. На 
сучасному етапі питання організації роботи вузівських музеїв набули актуальності й виставлені на порядку 
денному всеукраїнських науково-практичних конференцій. Пропозиції щодо ефективності організації музейно-
педагогічної діяльності у музеї ВНЗ були винесені сучасними вітчизняними вченими І.В. Самсаковою, І.В. 
Мішиною, І.П. Бородай. Проте питання організації музейно-педагогічної діяльності знаходиться у стані 
наукового дослідження. Теоретичного обґрунтування й практичної апробації вимагають такі аспекти музейно-
педагогічної діяльності музеїв ВНЗ: 
• психолого-педагогічний і соціальний аспекти взаємодії музею зі студентською молоддю;  
• нормативно-правова база музею ВНЗ,  
• функціонально-методичний аспект музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ; 
• критерії оцінювання рівня організації музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ.  

Формулювання цілей роботи.  
Мета й завдання. Визначені аспекти є найважливішою умовою ефективної організації музейно-

педагогічної діяльності в музеї ВНЗ. Роботі над створенням ефективних умов для музейно-педагогічної 
діяльності у музеї ВТНЗ була присвячена експериментальна робота нашого наукового дослідження. Завданнями 



 

експериментальної роботи полягали у дослідженні психолого-педагогічного і соціального аспектів взаємодії 
музею зі студентською молоддю; розробленні нормативно-правової бази музею ВНЗ; формуванні сучасної 
методичної бази музею ВНЗ у напрямку музейно-педагогічної діяльності (розробка концепції музею ВНЗ, 
музейно-педагогічної програми з використанням інноваційних форм і методів роботи музею); розробленні 
критеріїв оцінювання рівня організації музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ.  

Результати досліджень. 
У даній статті представлені результати наукового дослідження психолого-педагогічного і соціального 

аспектів взаємодії музею зі студентською молоддю. Важливого значення для продуктивної взаємодії музею 
ВНЗ з його потенційною категорією відвідувачів-студентами у процесі організації музейно-педагогічної 
діяльності набуло визначення вікових, психологічних і соціально-педагогічних особливостей розвитку 
студентської молоді. Організаторами дослідження був проведений аналіз стану цієї проблеми у науковій 
літературі При визначенні психолого-вікових особливостей студентської молоді ми спиралися на наукові праці 
відомих зарубіжних і вітчизняних психологів: Л. Сєдого, Б.Г. Ананьєва, Л.М. Балабанової, О.В. Винославської, 
І.С. Кона, Т.В. Лісовського, А.Г. Бистрицького, Ю.О. Бохонкової, В.Ф. Моргуна, А.В. Мудрика, Х. Ремшмідта, 
М.М. Рубінштейна, Цигена, Е. Ериксона, Р.С. Немов та інших. Основу для вивчення соціально-педагогічних 
особливостей роботи музею ВНЗ зі студентською молоддю склали наукові праці вчених-педагогів: С.С. 
Вітвицької, А.В. Мудрика, М.В. Буланової-Топоркової, І.П. Подласого, І.М. Соколової. Аналіз наукової 
літератури з даного питання дозволив скласти найбільш повну психолого-педагогічну характеристику 
студентської молоді як потенційної категорії відвідувачів у музеї ВНЗ.  

Студентський вік (старший юнацький), як і будь-який інший життєвий період людини, має свою 
специфіку, що проявляються, з одного боку, у  позитивній стратегії розвитку особистості, з іншого, у 
„кризовому” конфліктному характері процесу розвитку” [1, с.26]. Науковець Б.Г.Ананьєв - спеціаліст у сфері 
вікової психології, вбачає складність студентського віку „у перетворенні мотивації, всієї системи ціннісних 
орієнтацій” [2, с.7]. Такого висновку дійшла і С.С. Вітвицька у процесі наукового вивчення студента як об’єкта 
– суб’єкта педагогічної діяльності, автор зазначила, що сучасні „студенти відчувають тягар втрати моральних 
орієнтирів” і полягаються в цьому питанні на викладачів вузу. [3, с. 99.] З іншого боку цей вік є періодом 
активного розвитку моральних і естетичних почуттів, непреривного розвитку творчих можливостей, а також 
початок художніх, технічних і наукових досягнень. [4, с. 333] Як правило, у більшості юнаків і дівчат вже у 
шкільному віці виявляються здібності до певного роду занять, проявляються інтереси. Часто ці аспекти і 
обумовлюють вступ до ВНЗ. Завдання ВНЗ полягає у закріпленні цих інтересів та здібностей, формуванні на їх 
основі міцних професійних знань, використання їх як основу для підготовки висококваліфікованого спеціаліста. 
Вітчизняний науковець С.С.Вітвицька визначила ще одну особливість психічного розвитку студентів, яка 
проявляється у домінуванні процесу розвитку над навчанням і вихованням: „Коло інтересів студентів не 
обмежується тільки навчальним матеріалом, а поширюється також на мистецтво, спорт, суспільну 
діяльність...”, „підвищується інтерес до моральних проблем” [3, с. 101.]. У вирішенні цих педагогічних завдань 
активну роль відіграв музей ВНЗ, створивши сприятливі умови для задоволення культурних інтересів сучасної 
молоді, пізнавальних потреб студентів у сфері культури, мистецтва, профільній музею галузі, формуванні 
системи ціннісних орієнтацій. Педагогічний потенціал музею закладено у самій його сутності, у здатності 
одночасно впливати на інтелектуальну, емоційну, моральну сферу студента. Середовище музею створює 
атмосферу емоційної насиченості й естетичного переживання, а музейні предмети своєю меморіальністю, 
естетичною цінністю сприяють накопиченню чуттєвого досвіду студентської молоді.  

Кожне покоління студентів відрізняється від своїх попередників цілою низкою моральних, культурних, 
соціальних, психічних, економічних чинників. У процесі наукового дослідження були визначені психолого-
педагогічні особливості кожного курсу навчання студентів у ВНЗ:  

Студенти І курсу відрізняються високим ступенем конформізму, „вірою у власні сили і здібності, надією 
на нове і цікаве життя” [3, с.103.], водночас у них виникає питання про правильність вибору професії, 
проходить складний у психологічному, моральному і соціальному плані процес адаптації до нових умов життя і 
навчання, перебування у незнайомому колективі, робота під керівництвом нових викладачів, тощо. „У 
першокурсників часто можна спостерігати досить різкий перехід від захоплюючого очікування при вступі до 
вищого навчального закладу до скептичного, критичного та іронічного ставлення до викладачів, вузівського 
режиму в перші місяці навчання. ” [3, с. 101]. Авторами концептуальної моделі музею ВНЗ були враховані 
особливості даної групи відвідувачів. До плану роботи музею ВНЗ були включені заходи профорієнтаційного і 
адаптаційного характеру. Схильність студентів І-го курсу до скептичного, критичного та іронічного ставлення 
до викладачів і вузівського режиму визначила організацію музеєм вузу заходів морально-етичного і культурно-
корпоративного характеру.  

Для студентів ІІ курсу характерне усвідомлення важливості оволодіння знаннями і навичками. У даному 
віці відбувається процес інтенсивного підключення до різних форм освітньої і виховної роботи, формуються 
загальнокультурні принципи, виробляються суспільно-громадські, культурні, корпоративні, морально-етичні 
цінності. У студентів ІІ курсу ще виникають питання правильності вибору професії, вирішення яких частіше 
приходиться на період ІІІ курсу. Для категорії відвідувачів ІІ курсу залишається актуальними музейні заходи 
профорієнтаційного характеру, але активно впроваджуються й інші форми музейно-педагогічної діяльності. У 
межах концептуальної моделі музею ВНЗ організаторами дослідження була проведена активна агітаційна 



 

роботи серед студентів ІІ курсу з метою залучення їх до музейної діяльності: екскурсійної, наукової-дослідної, 
фондо-комплектувальної, культурно-просвітницької, творчої (в різних галузях профільних музею) тощо.  

У студентів ІІІ курсу до цього часу відбулося усвідомлення себе в ролі спеціаліста певної галузі, тому у 
них простежується процес поглибленого інтересу до наукової діяльності. У студентів ІІІ курсу активно 
формуються морально-етичні, соціально-культурні якості, підвищується почуття відповідальності, ідейної 
переконливості, простежується підвищення соціальної активності Разом з цим простежується звуження системи 
інтересів, надається пріоритет предмету спеціалізації. У студентів технічних вузів відбувається процес стагнації 
у комунікативній сфері. Специфіка роботи з технікою не сприяє розвиненню усного і писемного мовлення, 
підвищенню культури мовлення. Завдання музею щодо організації роботи зі студентами ІІІ курсу полягало у 
розширенні сфери інтересів студентської молоді, формуванні гармонійної особистості, підвищення 
комунікативного рівня студентів, розвиток культури усного мовлення. У межах концептуальної моделі музею 
ВНЗ для студентів ІІІ курсу були підготовлені заходи, спрямовані на розвиток естетичних, художніх, 
літературних, технічно-творчих смаків, розвиток творчих здібностей у визначених напрямках. Особлива увага 
була приділена розвиткові комунікативних здібностей студентів, підвищенню рівня мовленнєвої й музейної 
культури.  

На ІV курсі, за визначенням спеціалістів, у студентів відбувається переоцінка життєвих і культурних 
цінностей, що пов’язано з підвищеним інтересом до протилежної статі, оформленням шлюбних стосунків. 
Студенти відчувають підвищену відповідальність, що нерідко „сприяє підвищенню успішності навчання, 
творчій активності” [4, С. 347]. Цей період також характеризується оволодінням практичними професійними 
навичками під час проходження практики. Музейно-педагогічною програмою була запланована робота зі 
студентами ІV курсу у таких напрямках: залучення студентів до музейної науково-дослідної і фондо-
комплектувальної діяльності, яку студенти можуть виконувати паралельно із проходженням виробничої 
практики.  

Студенти V курсу відрізняються підвищеним рівнем загальної зрілості, усталеністю психічних процесів, 
сформованістю особистісних якостей, моральних і культурних цінностей. Студенти старшого курсу більше 
уваги приділяють внутрішньому „я”, віддають перевагу індивідуальним формам роботи, усвідомлюють 
необхідність постійного підвищення інтелектуального і культурного рівня, працюють над самоосвітою і 
самовихованням, готові до передачі соціального і професійного досвіду молодшим поколінням. Беручи до 
уваги визначені особливості старшого студентського віку, організаторами дослідження був розроблений 
комплекс заходів, спрямований на підвищення інтелектуального й культурного рівня особистості, передачу 
соціального і професійного досвіду молодшим за віком.  

Отже, наукове вивчення вікових та психолого-педагогічних особливостей студентської молоді дало 
можливість організувати експериментальну роботу музею ВНЗ з урахуванням як позитивної стратегії розвитку 
особистості так і стану психологічної конфліктності у студентському віці. 

Молодь, як найбільш вражена частина нашого суспільства є показником загального рівня розвитку нашої 
країни [5 6], тому не можна планувати роботи музею ВНЗ без вивчення особливостей взаємодії студентства з 
суспільством. Сучасний студент відрізняється соціальною активністю, критичністю думок і поглядів, 
загостреним почуттям справедливості, скептицизмом, вимагає підвищеної уваги і шанобливого ставлення до 
себе, поваги до його особистості, прагне бути рівноправним членом освітнього процесу вузу, не припускаючи 
можливості бути об’єктом педагогічного процесу, має свою точку зору і вміє її довести. Даючи характеристику 
сучасній студентській молоді, не можна відкидати той факт, що це діти, які народилися після аварії на 
Чорнобильській АЕС. Наслідки аварії відбилися на фізичному і психічному здоров’ї сучасних студентів. Вони 
відрізняються станом підвищеної емоційності, неврівноваженістю, легкозбуджуваністю, проявом агресії, 
швидкою утомленістю, низьким рівнем стійкості до стресових ситуацій. Ці показники були враховані при 
створенні концептуальної моделі музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ. Організаційні моменти були 
сплановані таким чином, щоб не перевантажити студентську молодь, були створені умови для психологічного й 
морального розвантаження. Організаторами дослідження був взятий до уваги режим навчання і відпочинку 
студентської молоді, з метою роботи музею ВНЗ у зручний для відвідування час, передбачено, щоб форми 
роботи музею носили різноплановий характер і були спрямовані не тільки на навчання і виховання, а й на 
культурний відпочинок, розвиток творчих здібностей. У межах розробленої концептуальної моделі у музеї була 
створена атмосфера морального комфорту для відвідувачів. Особливої уваги було приділено прийомам 
організації музейно-комунікативного процесу, у ході якого студент відчуває себе рівноправним учасником 
цього процесу, має право на висловлення власної точку зору з питань, які представлені на розсуд аудиторії, 
можливість вступити в культурну дискусію зі спеціалістом, задати питання, які його зацікавили у ході екскурсії 
чи іншого музейного заходу, обговорити ці питання з членами групи, дізнатися їх точку зору, взяти активну 
участь у музейному заходу. 

Для більшої ефективності організації діяльності музею ВНЗ необхідним стало врахування профілю 
навчального закладу. У ході наукового дослідження нами було вивчено й взято до уваги технічне спрямування 
ВНЗ, у межах яких проводився педагогічний експеримент, відповідно до визначеної теми дисертаційного 
дослідження. Специфіка ВНЗ технічного профілю вимагає від студента „високорозвиненого логічного 
абстрактного мислення, здатності самостійно керувати власним розумовим процесом, уміння швидко і активно 
зосереджуватися на потрібному об’єкті”, високого ступеня концентрації уваги, строгості й логічності суджень. 
Разом з усіма цими професійними якостями, які виробляються у процесі навчання у технічному вузі, 



 

простежується „низький рівень соціабельності студентів” – брак умінь і навичок спілкування, недорозвиненість 
комунікативних навичок. [4, С. 337–338] У розробленій організаторами дослідження програмі музею вузу 
технічного профілю були враховані визначені особливості, діяльність музею ВТНЗ спрямована у напрямку 
розвитку комунікативних навичок студентів.  

Висновки. 
Таким чином, у процесі музейно-педагогічного дослідження були визначені основні фактори, які 

впливають на ефективність організації музейно-педагогічної діяльності в музеї ВНЗ: психолого-педагогічний і 
соціальний аспекти взаємодії музею зі студентською молоддю, нормативно-правова база музею ВНЗ, 
функціонально-методичний аспект музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ, критерії оцінювання рівня 
організації музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ. У матеріалах статті були представлені результати 
дослідження психолого-педагогічного й соціального аспектів взаємодії музею ВТНЗ зі студентською молоддю. 
Аналіз результатів дозволяє стверджувати, що важливого значення для продуктивної взаємодії музею ВНЗ з 
його потенційною категорією відвідувачів-студентами у процесі організації музейно-педагогічної діяльності 
набуває врахування вікових, психологічних і соціально-педагогічних особливостей розвитку студентської 
молоді. На основі отриманих результатів була створена концептуальна модель музейно-педагогічної діяльності 
музею ВТНЗ. Організаційно-педагогічні засади діяльності музею ВТНЗ в умовах концептуальної моделі були 
сформовані з урахуванням психолого-педагогічних , вікових і соціальних особливостей студентського віку.  

Наступна науково-дослідна робота у музейно-педагогічному напрямку полягала у розробленні 
нормативно-правової бази музею ВНЗ; формуванні сучасної методичної бази музею ВНЗ у напрямку музейно-
педагогічної діяльності (розробка концепції музею ВНЗ, музейно-педагогічної програми з використанням 
інноваційних форм і методів роботи музею); розробленні критеріїв оцінювання рівня організації музейно-
педагогічної діяльності музею ВНЗ з урахуванням психолого-педагогічних особливостей музейної аудиторії.  
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