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ПЕРЕДМОВА  
 
Новій українській школі потрібен учитель-лідер з розвиненою 

загальнокультурною компетентністю, який здатен опановувати нові моделі та 
стратегії конструктивної професійної діяльності в умовах культурного 
розмаїття, який уміє критично мислити, володіє технологіями та засобами 
міжкультурної взаємодії, використовує потенціал соціокультурного середовища 
регіону для розвитку загальнокультурної грамотності учнів в контексті ідей 
Нової української школи. 

Варто наголосити, що Концепція «Нова українська школа» трактує поняття 
«загальнокультурна грамотність», яка характеризується як здатність розуміти 
твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, 
досвід та почуття за допомогою мистецтва та передбачає глибоке розуміння 
власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги 
до розмаїття культурного вираження інших. 

У процесі роботи над методичною розробкою було з’ясовано також сутність 
тлумачення понять: «професійна культура», «соціокультурне середовище», 
«загальнокультурна компетентність». 

Взято до уваги, що загальнокультурна компетентність вчителя є важливою 
умовою формування загальнокультурної компетентності учнів, тому 
актуальною потребою часу є як професіоналізм учителя, так і його особистісні 
якості, духовний розвиток, морально-етичні, загальнолюдські цінності.  

Нами також було враховано, що загальнокультурна компетентність 
формується під впливом умов середовища, яке визначає особистісне місце в 
ньому, впливає на морально-етичні орієнтири, пропонує і формує програми 
поведінки, реалізує дозвіллєві та історико-пізнавльні запити особистості.  

Працюючи над укладанням змісту методичної розробки ми ставили за мету 
окреслити ефективні шляхи розвитку загальнокультурної компетентності 
педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти на основі соціологічних 
досліджень щодо розвитку загальнокультурної компетентності, які були 
проведені науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій та координації 
діяльності РМК/ММК у 2017–2018 роках. 

Враховуючи результати опитування, пропозиції слухачів курсів підвищення 
кваліфікації було укладено інформаційно-методичні матеріали квест-студії 
«Культурний маршрут» робота якої спрямована на розвиток 
загальнокультурної компетентності педагогів під час курсів підвищення 
кваліфікації у ВІППО. 
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СУТЬ ПОНЯТТЯ «ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 
 
Загальнокультурна компетентність є однією з ключових компетентностей, 

визначених провідними українськими дидактами (Н. Бібік, Л. Ващенко, 
О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко). 

Слід зазначити, що сучасні науковці розглядають загальнокультурну 
компетентність педагога як сукупність компонентів в їх єдності та взаємозв’язку 
(мотиваційного, інформаційно-теоретичного, процесуально-діяльнісного, 
аналітико-корекційного та самостійно-творчого). Проте на сьогодні немає 
єдиних поглядів дослідників щодо визначення поняття «загальнокультурна 
компетентність», немає загальновизнаної структури загальнокультурної 
компетентності.  

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 
обґрунтовано і розкрито зміст ключових компетентностей. Зокрема під 
загальнокультурною компетентністю особистості слід розуміти сукупність 
знань, навичок, елементів культурного досвіду, що дозволяють індивідові 
вільно орієнтуватися в соціальному і культурному оточенні і оперувати його 
елементами. Загальнокультурна компетентність передбачає володіння 
вітчизняною та світовою культурною спадщиною, культурою міжособистісних 
стосунків, дотримання принципів толерантності; дозволяє особистості: 
аналізувати й оцінювати досягнення вітчизняної та світової науки й культури, 
користуватися рідною та іноземними мовами; опановувати й застосовувати 
засоби й технології міжкультурної взаємодії, моделі та стратегії конструктивної 
діяльності в умовах культурного, мовного, релігійного розмаїття. 

Концепція «Нова українська школа» характеризує поняття «загальнокультурної 

грамотності» як здатності розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі 
смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, а 
також розуміти власну національну ідентичність, яка є підґрунттям відкритого 
ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

Варто зауважити, що у Законі України «Про освіту» зазначається, що метою 
освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей і 
однією з ключових компетентностей називається культурна компетентність. 

Культура (від лат. Cultura – виховання, освіта, розвиток) – це сфера духовного 
життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної 
творчості (особливо мистецької), а також установи й організації, що забезпечують 
їхнє функціонування (школи, вузи, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства). 
Водночас під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також 
рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності. 

У структурі професійної культури фахівця розрізняють 2 блоки: професійно-
організаційний (знання, вміння, досвід, майстерність) та соціально-моральний 
(ціннісні орієнтації, морально-вольві якості, котрі визначають ставлення до 
предмета, процесу, суб’єктів діяльності, засобів і результатів праці). 
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(Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. друге, 

доп. й випр. Рівне: Волинські обереги, 2011. С. 248. 552 с.). 
 Фахова культура педагога взаємопов’язана з усіма компонентами його 

особистісної культури, в першу чергу з моральною, правовою, інформаційною, 
гендерною, розумовою, естетичною, екологічною, загальним рівнем культури 
особистості. Оскільки професійна культура є складовою частиною загальної 
культури, то функції загальної культури можна застосувати і до неї: 

– освоювально-перетворювальна (визначаємо мету своєї діяльності, шляхи її 

досягнення, формуємо власний імідж як професіонала, отримуємо визнання серед 

колег, учнів, батьківської громадськості); 

– накопичування і передача досвіду через традиції; 
– комунікативна; 
– нормативно-регулятивна; 

– прогностична; 

– гедоністична (відчуття комфорту, задоволення від приналежності до цієї 

культури, професійного товариства); 

– захисна (володіння засобами, прийомами, які виключають відчуження, 

нерозуміння, безграмотне спілкування, зайву відвертість). 

Різні національні традиції, відмінності у вихованні, культурі зумовлюють і 
певну специфіку суто ділового етикету в різних країнах. 

Ефективний розвиток загальнокультурної компетентності педагогів у системі 
післядипломної педагогічної освіти можливий за умови визначення та апробації 
інноваційних форм роботи з використанням можливостей соціокультурного 
середовища регіону під час курсів підвищення кваліфікації, у міжкурсовий 
період. Адже саме інноваційні форми роботи, на думку науковців (О. Багузіна, 
Я. Биховського, Д. Грабчак, І. Дичківської, Н. Пусепліної) є потужним ресурсом 
пробудження пізнавального інтересу, мисленнєвої діяльності, навчальної 
мотивації, комунікативної компетентності, розширення культурного кругозору, 
активізації творчої діяльності, розвитку задатків та здібностей особистості. 

Таким чином, на сьогодні багато науковців та вчителів-новаторів 
розглядають інноваційність як принцип педагогіки, який забезпечує умови 
розвитку особистості, здійснення права на особистісну ініціативу, власний 
творчий внесок, свободу саморозвитку. 

Практичний досвід засвідчує, що ефективний розвиток загальнокультурної 
компетентності педагогів під час курсів підвищення кваліфікації можливий за 
умови організації навчальної діяльності таким чином, коли відбувається 
поетапне формування компонентів загальнокультурної компетентності шляхом 
продуманого цілепокладання, відбору, структурування змісту навчального 
матеріалу, вибору засобів, методів та форм щодо розвитку зазначеної 
компетентності, використанні інформаційно-комунікаційних технологій, 
організації контролю та зворотнього зв’язку, рефлексії, а також дієвого та 
продуманого використання потенціалу соціокультурного середовища регіону, 
вплив якого на суспільство та особистість важко переоцінити.   
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РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ 
 

(За матеріалами соціологічного дослідження 2017 р.) 
  
Соціокультурний простір складається з численних елементів, однак, для 

розвитку загальнокультурної компетентності особистості суттєвого значення 
набувають музеї, бібліотеки, паркові комплекси, мистецькі заклади (театри, 
кінотеатри, філармонії, різноманітні студії, галереї тощо). Разом з іншими 
елементами життєвого середовища, соціокультурне середовище формує комплекс 
емоційно забарвлених уявлень людини про навколишній світ і про своє місце в 
ньому, впливає на морально-етичні орієнтири, пропонує і формує програми 
поведінки, реалізує дозвіллєві та історико-пізнавльні запити особистості. 

На сьогоднішній день серед науковців відсутнє єдине розуміння феномену 
соціокультурного середовища. Проте значення соціокультурного середовища у 
розвитку особистості усвідомлювало багато вчених (І. Бех, О. Беспалько, 
І. Єрмаков, Н. Назаренко. П. Лернер, В. Ясвін, Ю. Колюткін, С. Тарасов).  

Дослідники під соціокультурним середовищем розуміють систему ключових 
факторів, що визначають розвиток людини: природне середовище, суспільно-
політичний лад, засоби масової інформації, освітні та культуроосвітні установи, 
духовно-церковні заклади, люди, які впливають на культурні й освітні процеси, 
а також випадкові події. Так, Ю. Кулюткін і С. Тарасов, розглядаючи 
соціокультурне середовище в широкому сенсі слова, виділяють у його структурі 
кілька рівнів: глобальний (загальносвітові тенденції розвитку культури, освіти, 
економіки, глобально-інформаційної мережі); регіональний (освітня, культурна 
політика, система освіти, життєдіяльність відповідно до соціальних і 
національних норм, звичаїв і традицій); локальний (установи культури, освіти, 
найближче оточення сім’я, родина, колектив). 

Таким чином, соціокультурне середовище може бути схарактеризоване як 
сукупність соціальних, культурних, а також спеціально організованих в 
навчальному закладі умов, в яких реалізується діяльність людини та 
відбувається її всебічний розвиток. 

Зміст поняття нас цікавить через призму впливу соціокультурного 
середовища регіону на розвиток загальнокультурної компетентності педагогів, 
визначення найбільш значимих елементів соціокультурного середовища для 
організації навчально-виховного процесу.  

Варто зауважити, що Україна володіє значним культурно-просвітницьким та 
виховним потенціалом на основі історико-культурної спадщини. Так, нині в Україні 
під охороною держави перебувають понад 140 тис. нерухомих пам’яток історії та 
культури, а саме: понад 64 тис. пам’яток археології; понад 54 тис. пам’яток історії; 
близько 7 тис. пам’яток монументального мистецтва; близько 15 тис. пам’яток 
містобудування і архітектури. У місті Луцьку налічується 129 одиниць пам’яток 
історико-культурної спадщини (пам’ятки історії та культури місцевого та 
національного значень, пам’ятки архітектури та містобудування тощо). 
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В музеях країни зберігаються мільйони експонатів. За даними Центру 
пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, в Україні у навчальних закладах функціонує 
3996 музеїв, з них – 231 – музей історії освіти, 9 – присвячених життю та діяльності 
педагогів, 168 – літературні, 118 – присвячених життю та діяльності письменників, 
8 – Лесі Українці, 2687 – історичні, 616 – краєзнавчі, 58 – природничі, 50 – 
мистецькі. При навчальних закладах Волинської області діє 116 історичних музеїв, 
з них 21 – історії освіти, навчального закладу, 7 – історії особи, 47 – етнографічні, 5 – 
краєзнавчі, 3 – природничі та літературні, 2 – мистецькі. 

Музейний простір Волині станом на 2018 рік – це 17 комунальних музеїв 
області (у т. ч. Волинський краєзнавчий музей, якому підпорядковано 5 музеїв – 
4 відділи і філіал), 89 музейних заклади на громадських засадах, з яких 6 – 
носять звання «Народний музей», 181 музей при закладах освіти (з них 3 – при 
закладах дошкільної, 169 – загальної середньої, 2 – позашкільної, 7 – професійно-
технічної освіти), з яких 34 – носять почесне звання «Зразковий музей». Це 
понад 320 тис. музейних предметів основного фонду – пам’яток матеріальної та 
духовної культури волинського краю, які є частиною Музейного фонду України, 
і ряд з яких по праву вважається культурним надбанням всього людства.  

У співпраці з лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти 
ВІППО, було розроблено анкету та опитано 233 слухачів курсів підвищення 
кваліфікації щодо впливу соціокультурного середовища регіону на розвиток 
загальнокультурної компетентності педагогічної громадськості. Опитування 
охопило майже всі категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації (вчителі 
географії, початкового навчання, англійської мови, біології і хімії, керівники 
гуртків (позашкільні заклади), вчителі української мови і літератури, фізики, 
математики, шкільні бібліотекарі, педагоги-організатори (потік 19 – 30 червня 
2017 рік), німецької мови, образотворчого мистецтва (потік 9 –27 жовтня 2017 
рік).  

Абсолютна більшість респондентів – 88,75 % жіночої статті, 11,67 % – чоловічої, 
віком 26–60 років. Педагогічний стаж більше 20 років мають 44,73 %, 20 років – 
10,97 %, 10 років – 26,58 %, 5 років – 18,14 % респондентів (див. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Педагогічний стаж опитаних педагогів 
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Слід зауважити, що переважна більшість опитаних педагогів проживає у селі 
(67,77 %), у місті – 22,73 %, у м. Луцьк – 9,92 % (див. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Місце проживання респондентів 

 

 Інформація щодо проживання респондентів є важливою для нашого 
дослідження, адже соціокультурне середовище села має свою специфіку та 
особливості впливу на розвиток загальнокультурної компетентності особистості. 

Учителі, які проживають у сільській місцевості підкреслюють вагомість у 
розвитку загальнокультурної компетентності особистості таких компонентів 
соціального середовища сільської школи як сільськогосподарське виробництво 
в цілому – це державні, фермерські, приватні підприємства, де працює більшість 
батьків учнів, які надають спонсорську допомогу в організації навчально-
виховного процесу. Родини учнів мають значний вплив на формування 
морально-духовних цінностей учнів, працелюбності, шанобливого ставлення до 
старших, природи, історії краю та своєї родини, до традицій, релігійно-обрядової 
культури, норм і правил поведінки, які передаються з покоління в покоління. 

Аналіз відповідей педагогів на запитання анкети щодо факторів, які є 
мотивацією та перешкодою у розвитку загальнокультурної грамотності, 
дозволив виокремити наступні фактори (див. таб. 1). 

Таблиця 1 

Фактори, які стимулюють та перешкоджають розвитку 
загальнокультурної компетентності педагогів 

67 – у сільській 

місцевості

23 – у місті

10 – м. Луцьк

Місце проживання педагогів, %

Позитивні фактори Респонденти, % 
Внутрішня потреба в постійному підвищенні свого культурного рівня, 
розвиток особистих здібностей, творчих задатків, розширення 
культурного кругозору  

50,41 

Створення позитивного іміджу, визнання, авторитет серед учнів, колег, 
батьків, громади  

50  

Духовний розвиток  26,64  
Приклад і вплив колег, організація праці в школі 24,59  
Відчуття емоційного задоволення від спілкування з творами мистецтва 24,18  

 



10 
 

 
Позитивним є той факт, що слухачі курсів підвищення кваліфікації серед 

чинників, які найбільше мотивують до розвитку загальнокультурної 
компетентності, визначають: внутрішню потребу в постійному підвищенні свого 
культурного рівня, розвиток особистих здібностей, творчих задатків, 
розширення культурного кругозору (50,41 %); створення позитивного іміджу, 
визнання, авторитет серед учнів, колег, батьків, громади (50 %). Серед інших 
чинників, які мотивують до розвитку загальнокультурної компетентності, 
педагоги називають наступні: духовний розвиток (26,64 %); приклад і вплив 
колег, організація праці в школі (24,59 %); відчуття емоційного задоволення від 
спілкування з творами мистецтва (24,18 %). 

Як видно з вищенаведеної таблиці, для значної кількості респондентів нестача 
часу та обмежені матеріальні ресурси, відсутність підтримки й допомоги від 
адміністрації навчального закладу є факторами, які найбільш перешкоджають 
розвитку загальнокультурної компетентності. Слід зазначити, що такі фактори як 
розчарування, які мали місце раніше, стан здоров’я є для педагогів також вагомими 
перешкодами у розвитку загальнокультурної компетентності. Негативний вплив 
на розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мають і такі фактори, як 
негативне сприйняття оточуючими особистісних змін і прагнення до розвитку 
загальнокультурного рівня, власна інерція, недостатня поінформованість про 
культурно-просвітницькі заходи.  

Педагогам було запропоновано назвати елементи соціокультурного 
середовища найбільш значимі для їхнього культурного зростання. Результати 
опитування відображено у таблиці (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Елементи соціокультурного середовища, які є найбільш значимими 
для культурного зростання вчителів 

 

Елементи соціокультурного середовища Респонденти, % 
Відвідування музеїв 59,40  
Відвідування театрів 58,97  
Відвідування виставок 58,97  
Відвідування бібліотек 41,03  
Відвідування релігійних установ 35,47  
Відвідування історико-краєзнавчих екскурсій 25,64  
Відвідування кінотеатрів 20,94  
Відвідування філармоній 12,82  
Інше 1,28  

Негативні фактори Респонденти, % 
Нестача часу 54,73  
Обмежені матеріальні ресурси 53,50  
Відсутність підтримки й допомоги від адміністрації навчального 
закладу 

34,16  

Розчарування, які мали місце раніше 25,51  
Стан здоров’я 22,22  
Негативне сприйняття оточуючими особистісних змін і прагнення до 
розвитку загальнокультурного рівня 

15,23  

Власна інерція 14,40  
Недостатня поінформованість про культурно-просвітницькі заходи 13,58  
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Виходячи з даних таблиці, можемо стверджувати, що для педагогів такі 
елементи соціокультурного середовища, як відвідування музеїв, театрів, 
виставок, бібліотек є найбільш значимими для розвитку загальнокультурної 
компетентності. На думку слухачів курсів, вагомими у культурному та 
духовному розвитку є відвідування релігійних установ, історико-краєзнавчих 
екскурсій, кінотеатрів та філармоній.. 

На запитання «Чи створені у вашому навчальному закладі умови для розвитку 
загальнокультурної компетентності вчителів?», 51,87 % респондентів відповіли – 
частково, 20,75 % – так, 8,30 % – ні, 19,50 % – важко відповісти. Педагоги, які 
відповіли на запитання «так» і «частково» називають наступні умови: ефективна 
робота шкільної бібліотеки; музею, хороша матеріально-технічна база 
(комп’ютерні класи, мультимедійні дошки, сучасні навчальні кабінети, музична 
апаратура); науково-методичні заходи щодо проблеми, які відбуваються в 
навчальному закладі (круглі столи, тематичні лекції, семінари, тренінги, 
конференції, педради, майстер-класи, творчі майстерні вчителів, тижні 
іноземної мови); дослідно-експериментальна робота; ефективна діяльність 
методичних об’єднань, вчителів кафедри мистецтвознавства; організація 
культурно-просвітницьких заходів; участь в різноманітних творчих колективах: 
фольклорних, вокально-інстументальних ансамблях та ін.); доброзичлива 
атмосфера в навчальному закладі, повага до свободи вибору, взаємодопомога, 
обмін досвідом; підтримка дирекції школи (організація дозвілля, підтримка 
діяльності творчих колективів); добре організована робота профспілкового 
комітету; ефективна взаємодія з методичним кабінетом. 

Респонденти, які дали негативну відповідь на запитання, найбільшу потребу 
відчувають: у забезпеченні бібліотек новою фаховою літературою: довідковою, 
науковою, навчальною, в тому числі із різних видів і жанрів мистецтва, 
профільних наукових журналах, бібліографічних й оглядових виданнях, 
покажчиках, присвячених персоналіям видатних діячів культури та мистецтва 
регіону, а також у недостатньому забезпеченні засобами ІКТ. 

Попри те, що переважна більшість педагогів відповіли, що у навчальних 
закладах, де вони працюють створені або частково створені умови для розвитку 
загальнокультурної компетентності, викликає занепокоєння той факт, що 
відповідаючи на відкрите запитання «Які культурно-просвітницькі заходи Ви 
відвідали (були учасником) за останні 2–3 роки?», вчителі відповідали не 
конкретно, узагальнено.  

Найчастіше педагоги стверджують, що були учасниками наступних 
культурно-просвітницьких заходів: шкільних виховних заходів (конкурси 
читців, мовні, гумористів); заходів до Дня Європи; концертів у районних та 
сільських будинках культури, звітних концертів навчальних закладів, до Дня 
вчителя; музичного фестивалю «Стравінський та Україна», обласного фестивалю 
художньої творчості «Дитинства веселковий світ», фольклорного фестивалю 
«Поліське літо»; туристичних квест-змагань; музейних квестів та інтерактивних 
лекцій; різноманітних виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Вчителі 
також відмічають подорожі з учнями визначними місцями України, до театрів 
м. Львова, Києва, Одеси; паломницькі поїздки до релігійно-духовних центрів 
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(Зарваницького духовного центру, духовних святинь Києва (Києво-Печерську 
Лавру), Зимненський Святогірський монастир, Свято-Успенську Почаївську 
Лавру).  

Опитанні педагоги м. Луцька є частими відвідувачами традиційних для міста 
фестивалів: «Lutsk Food Fest», «Поліське літо», «Бандерштат», «Волинська 
княжна», історичної реконструкції «Князівський бенкет», національної кухні, 
арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» та інших.  

Важливо відмітити той факт, що переважна більшість педагогів у своїх 
відповідях зазначає, що саме під час курсів підвищення кваліфікації у ВІППО 
вони мають змогу розвивати свою загальнокультурну компетентність 
відвідуючи музеї (Волинський краєзнавчий музей, освіти Волині, історії 
Луцького братства, музей Волинської ікони, музеї Луцького замку, музей 
академіка Михайла Кравчука (с. Човниця Ківерцівського району), музеї при 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (музей 
Лесі Українки, етнографії Волині та Полісся, археології, геологічний), 
Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського, Устилузький 
народний музей Ігоря Стравінського, музей історії сільського господарства 
Волині – скансен; вистави Обласного драматичного театру імені Т. Г. Шевченка 
(«Сватання на Гончарівці», «Ніч перед Різдвом», «За двома зайцями», «Лісова 
пісня», «Століття Якова»); різноманітні мистецькі виставки, картинні галереї; 
бібліотеки (ВІППО, Волинську обласну бібліотеку для юнацтва, Волинську 
обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олени Пчілки).   

Слухачі курсів підвищення кваліфікації стверджують, що є активними 
учасниками різноманітних культурно-просвітницьких, науково-методичних 
заходів, які пропонує Інститут: педагогічних читань, круглих столів, 
конференцій; майстер-класів (педагогів-новаторів, художньо-мистецьких: 
соломоплетіння, бісероплетіння, розпис писанок, виготовлення ляльки-мотанки 
та ін.), благодійних концертів, екскурсій державним історико-культурним 
заповідником «Старе місто»), музейних лекцій та екскурсій, виставок навчально-
методичних, наукових та літературних досягнень педагогів (музей історії освіти 
ВІППО); презентацій бібліотекою ВІППО новинок фахової та художньої 
літератури, зустрічей з видатними людьми краю: письменниками, поетами, 
видавцями, художниками, науковцями, виставок присвячених видатним датам 
та особам краю, художньо-мистецьких, в тому числі і віртуальних. 

Відповідаючи на відкрите запитання «Які компоненти соціокультурного 
простору дозволяють Вам найбільш ефективно організовувати навчально-
виховний процес?», педагоги акцентують увагу на важливості таких 
компонентів: культурно-просвітницькі заклади (бібліотеки, музеї, міські та 
районні будинки культури, театри), освітні установи (курси у ВІППО), 
позашкільні заклади та заклади додаткової освіти (музичні, художні, спортивні 
школи), духовно-церковні заклади, громадські об’єднання дорослих, молоді, 
дітей, краєзнавчі спілки, зустрічі з видатними людьми краю (письменниками, 
художниками, музикантами, педагогами), історико-краєзнавчі екскурсії, 
різноманітні виставки (в тому числі віртуальні), краєзнавчі, фольклорні 
експедиції, туристичні походи, участь у різноманітних проектах (міжнародних, 
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всеукраїнських), Інтернет (навчальні, мистецькі відеоролики), ЗМІ, екскурсійні 
поїздки з учнями та батьками визначними місцями України. 

На запитання щодо джерел інформації про культурно-просвітницькі заходи, 
вчителі відповідали, що отримують її, в основному, з Інтернету, ЗМІ, фахових 
видань, оголошень керівників шкіл, від колег та друзів. 

На думку педагогів, під час курсів підвищення кваліфікації у ВІППО варто 
запровадити інформативно-презентаційні форми культурно-просвітницького 
характеру, а саме: мистецькі майстер-класи (75,42 % опитаних), зустрічі з 
видатними людьми краю (65,00 %), презентації новинок художньої та фахової 
літератури (38,33 %), флеш-моби (19,58 %), пересувні виставки (19,17 %), інше 
(віртуальні екскурсії, музейні квести) (1,67 %). Безперечно, думку слухачів 
курсів підвищення кваліфікації важливо врахувати в практичній діяльності 
ВІППО. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що розвиток 
загальнокультурної компетентності педагогів стає можливим за умов 
ефективної взаємодії навчального закладу з усіма компонентами 
соціокультурного середовища регіону з метою пізнання історико-культурної 
спадщини краю, розширення культурного кругозору вчителів, в тому числі, 
засобами історико-краєзнавчих екскурсій, подорожей визначними місцями 
України, відвідування культурно-просвітніх установ.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ ЩОДО РОЗВИТКУ 
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ППО 

 
(За матеріалами соціологічного дослідження 2018 р.) 

 
Науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій та координації діяльності 

РМК (ММК) ВІППО у співпраці з лабораторією соціологічних досліджень та 
розвитку освіти у квітні 2018 року було проведене соціологічне дослідження 
щодо ефективності інноваційних форм роботи в розвитку загальнокультурної 
компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Опитування охопило 254 респонденти, майже всі категорії слухачів курсів 
підвищення кваліфікації (вчителі математики, початкового навчання, основ 
здоров’я, технічних видів праці, інформатики, музичного мистецтва і художньої 
культури, української мови і літератури, зарубіжної літератури і російської мови, 
вихователі ЗДО). Абсолютна більшість респондентів – 88,48 % жіночої статті, 
лише 14,52 % – чоловічої. Вік опитуваних: 20–25 років (1,28 %), 26–30 років 
(19,66 %), 31–40 років (27,78 %), 41–50 років (29,06 %), більше 50 років 
(22,22 %). Педагогічний стаж більше 20 років мають 44 % , 20 років – 12 %, 
10 років – 27 %, 5 років – 17 % респонденти (див. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Педагогічний стаж респондентів 

 

За даними соціологічного дослідження 86,75 % педагогів стверджують, що 
саме під час курсів підвищення кваліфікації мають можливість розвивати свою 
загальнокультурну компетентність, відвідуючи культурно-просвітні заходи: 
концерти (92,34 %), бібліотеки, презентації новинок художньої та фахової 
літератури (41,13 %), мистецькі майстер класи, музеї міста та області (35,89 %), 
тематичні та оглядові екскурсії музеєм історії освіти Волині (25,40 %), зустрічі з 
видатними людьми краю (27,02 %), вистави Волинського обласного 
академічного театру імені Т. Г. Шевченка (19,76 %), різноманітні мистецькі 
виставки (14,92 %), кінотеатри (12,10 %), художні галереї (8,87 %). 
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Педагоги розуміють важливість використання потенціалу соціокультурного 
середовища щодо розвитку загальнокультурної компетентності учнів.  

Освітяни стверджують, що у розвитку загальнокультурної компетентності 
учнів, організації освітнього процесу сприяють наступні елементи 
соціокультурного середовища: культурно-просвітницькі заклади (бібліотеки, 
музеї, будинки культури, театри, арт-студїї, художні галереї), освітні установи 
(курси у ВІППО), позашкільні заклади (ЦТСЕ, МАН,будинки та центри дитячої та 
юнацької творчості, будинки школяра, центри науково-технічної творчості 
учнівської молоді, естетичного виховання учнів, еколого-натуралістичні) та 
заклади додаткової освіти (музичні, художні, спортивні школи), духовно-
церковні заклади, громадські об’єднання, краєзнавчі спілки, ЗМІ, Інтернет, 
фахові видання (див. рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2. Елементи соціокультурного середовища 

 

Педагогам було запропоновано визначити та назвати найбільш цікаві для 
учнів форми роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності, які 
також допомагають ефективно використовувати можливості соціокультурного 
простору. 

Результати опитування окреслили наступні форми роботи: інтерактивні, 
ігрові технології, флеш-моби, зустрічі з видатними людьми краю, мистецькі 
майстер-класи, квести, туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі, фольклорні 
експедиції, відвідування театрів, музеїв, художніх виставок, культурно-
мистецьких заходів, бесіди, дискусії, співпраця з батьками, групова, 
індивідуальна творча робота (див. рис. 3).  
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Рисунок 3. Форми роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності цікаві учням 

 
Вагомим для усвідомлення освітян є той факт, що учні висловлюють потребу 

у сучасному, креативному, критично мислячому, з розвиненим культурним 
кругозором, моральними цінностями, справедливому, позитивному, мобільному, 
доброзичливо налаштованому на співпрацю з учнями, батьками педагогу. 

Таким чином, розуміючи важливість оволодіння загальнокультурною 
компетентністю, новими формами роботи цікавими для учнів щодо розвитку 
загальнокультурної грамотності, 98,39 % освітян схвалюють запровадження 
інноваційних форм роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності 
під час курсів підвищення кваліфікації.  

Враховуючи результати попереднього соціологічного дослідження «Вплив 
соціокультурного простору регіону на розвиток загальнокультурної 
компетентності педагогічної громадськості» (2017 р.), науково-дослідною 
лабораторією освітніх інновацій було запропоновано у 2018 році організацію 
роботи квест-студії «Культурний маршрут» щодо розвитку загальнокультурної 
компетентності педагогів, одним із напрямів роботи якої є забезпечення 
педагогічної громадськості інформацією культурно-просвітницького 
спрямування на сайті ВІППО шляхом створення нової рубрики «Культурно-
педагогічний експрес». 

Учителі (57 %) запевняють, що користуються інформаційно-презентаційними 
матеріалами рубрики «Культурно-педагогічний експрес», а саме: каталогами 
Інтернет-посилань віртуальних екскурсій музеями України і світу, культурно-
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просвітніх закладів міста (32,24 %), анонсами культурних заходів міста, області 
(24,77 %).  

Слухачі курсів підвищення кваліфікації стверджують, що хотіли б бути 
учасниками як інформаційно-презентаційних, так і організаційно-дозвіллєвих 
форм роботи квест-студії «Культурний маршрут» (ВІППО), акцентують увагу на 
наступних інформаційно-презентаційних формах роботи у ВІППО щодо розвитку 
загальнокультурної компетентності педагогів (див. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Інформаційно-презентаційні форми роботи 

 

Реалізація організаційно-дозвіллєвої функції квест-студії «Культурний 
маршрут» постійно коректується на основі пропозицій, запитів щодо форм 
роботи, тем, об’єктів для тематичних та оглядових екскурсій містом, історико-
културним заповідником «Старе місто», екскурсій вихідного дня, мандрівок-
екскурсій, екскурсій з елементами квест-технологій, відвідуванням профільних 
музеїв, місць, пов’язаних з історичними подіями, життям і творчістю видатних 
особистостей, меморіальних пам’ятників і комплексів, археологічних пам’яток, 
природних заказників, паркових комплексів, експозиції художніх галерей, 
виставок, майстер-класів арт-галерей, культурно-просвітніх заходів бібліотек. 
Всі ці об’єкти, комплекси, елементи соціокультурного середовища області, 
за умови продуманого цілеспрямованого процесу пізнання історико-культурної 
спадщини краю, ефективно виконують свою просвітницьку, рекреаційну, 
соціальну, культурну, екологічну функції [6].  

Соціологічне дослідження щодо ефективності інноваційних форм роботи в 
розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1

76

58
55 54

41

28

24
20

20

Інформаційно-презентаційні форми роботи, %

Мистецькі майстер-класи

Тематичні та оглядові екскурсії 

містом

Загальнокультурні заходи у 

ВІППО, благодійні концерти

Зустрічі з видатними людьми 

краю

Презентації новинок художньої 

та фахової літератури

презентації віртуальних екскурсій

Флеш-моби

Екскурсії в музей історії освіти 

Волині

Музейні квест-виставки



18 
 

післядипломної педагогічної освіти дало змогу окреслити наступні шляхи 
розвитку загальнокультурної компетентності (див. таб. 1). 

 

Таблиця 1 

Шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів 
 

Назва форм роботи Респонденти, 
% 

Інноваційні форми роботи 98 
Мистецькі майстер-класи  76  
Укладання та презентації інформаційно-методичних матеріалів 
культурно-освітнього характеру 

73,36 

Тематичні та оглядові екскурсії містом (з використанням елементів 
квест-технологій) 

58 

Загальнокультурні заходи у ВІППО, благодійні концерти 55 
Зустрічі з видатними людьми краю 54 
Бібліотеки 41 
Музеї міста 40 
Презентації новинок художньої та фахової літератури  41 
Екскурсії вихідного дня 30 
Презентації віртуальних екскурсій, подорожей культурно-освітнього 
характеру 

28 

Інформативне забезпечення педагогів щодо можливостей 
соціокультурного простору регіону у розвитку загальнокультурної 
компетентності у рубриці «Культурно-педагогічний експрес» 

29 

Флеш-моби (літературні, мистецькі, фото) 24,19 
Інтерактивні екскурсії, тематичні в музеї історії освіти Волині 20 
Музейні квест-виставки, інші виставки 20 
Театри 20 
Коригування варіативної складової навчальних планів відповідно до 
соціологічних опитувань слухачів курсів 

18 

Укладання інформаційно-методичних матеріалів щодо розвитку 
загальнокультурної компетентності особистості 

18.26 

Кінотеатри 12 
Художні галереї 9 
Спецкурс щодо розвитку загальнокультурної компетентності особистості 8 

 
Виходячи з даних таблиці, на думку вчителів. найбільш ефективними 

шляхами розвитку загальнокультурної компетентності під час курсів 
підвищення кваліфікації є запровадження інноваційних форм роботи щодо 
розвитку даної компетентності. 

Висновки й перспективи досліджень. Результати соціологічного 
дослідження підтверджують цілеспрямовану роботу ВІППО щодо розвитку 
загальнокультурної компетентності педагогів шляхом оптимального поєднання 
традиційних та інноваційних форм роботи з використанням потенціалу 
соціокультурного середовища області під час курсів підвищення кваліфікації. 

Надалі необхідним є:  
– забезпечення інформування педагогів про можливості соціокультурного 

простору регіону, укладання каталогу Інтернет-ресурсу культурно-
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просвітницького спрямування (рубрика «Культурно-педагогічний експрес», сайт 
ВІППО, сторінка науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій); 

– планування роботи квест-студії «Культурний маршрут» на основі запитів 
педагогів; укладання інформаційно-методичних матеріалів культурно-
освітнього характеру, презентацій; 

– сприяння участі педагогів у загальнокультурних заходах ВІППО, міста; 
– коригування варіативної складової навчальних планів відповідно до 

соціологічних опитувань слухачів курсів підвищення кваліфікації; 
– апробація інформаційно-презентаційних форм роботи культурно-

просвітницького спрямування під час курсів підвищення кваліфікації.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
 

КВЕСТ-СТУДІЇ «КУЛЬТУРНИЙ МАРШРУТ» 
 
ЛЕКЦІЇ  
Тема 1. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ. 
Мета: схарактеризувати поняття «екскурсія», висвітлити основні функції, 

цілі, завдання та форми проведення екскурсій; етапи розробки та методичні 

прийоми проведення екскурсій відповідно до їх класифікації. 

Питання для обговорення 
1. Суть поняття «екскурсія». 
2. Класифікація екскурсій. Інтерактивна екскурсія як одна із форм роботи з 

музейною аудиторією 
3. Етапи розробки екскурсії. Методичні прийоми проведення екскурсій. 

«Портфель екскурсовода». 
4. Функції екскурсії. 
5. Цілі, завдання, форми проведення екскурсій. 
Теоретичний матеріал 
Поняття «екскурсія» (від лат. «Excusio» – поїздка) тлумачилось по-різному в 

різні часи. Перші методисти екскурсійної справи, наприклад, Гревс І. М., сутність 
екскурсії визначали «моторністю», рухом, переміщенням у просторі; 
Анциферов М. П. трактував екскурсію, як «прогулянку, яка здійснюється з метою 
вивчення конкретної теми на матеріалі, який доступний для спостереження за 
допомогою обходу». У словнику Даля В. І. екскурсія трактується, як 
«…прогулянка, вирушання на пошуки чогось…», в роботах Курлат Ф. Л., 
Соколовського Ю. Є екскурсія визначається як «діяльність спрямована на 
вивчення в процесі пересування за певним маршрутом памяток природи. Історії 
та культури, за якими спостерігають в природному середовищі або сховищах 
колекцій». 

В «Енциклопедичному словнику» визначається, що екскурсія – поїздка з 
навчальною або науковою метою. 

Сучасні спеціалізовані словники визначають екскурсію як: 
– туристичну послугу, яка забезпечує задоволення духовних, естетичних, 

інформаційних потреб туристів; 
– процес наочного пізнання навколишнього світу: особливостей природи, 

сучасних та історичних ситуацій. Елементів побуту тощо, тобто пам’яток 
певного міста або регіону – завчасно відібраних об’єктів, які вивчаються на місці 
їх розташування; 

– тематичний маршрут з метою відвідання пам’ятних об’єктів і місцевостей. 
Екскурсія – цілеспрямований, наочний процес пізнання оточуючого 

середовища, що будується на основі продуманого використання заздалегідь 
відібраних об’єктів і відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-
екскурсовода у відповідності до визначеної тематики. 

В контексті сервісного забезпечення турпродукту екскурсія покликана 
задовольнити духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, реалізовуючи 
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пізнавальну функцію туризму: розширення кругозору, організації культурного 
дозвілля, відпочинку, спілкування. Екскурсії сприяють поширенню наукових 
знань і є важливим засобом патріотичного виховання, вивчення історико-
культурної спадщини краю.  

Екскурсії як ефективна форма навчання використовуються в педагогічному 
процесі, виконують освітню і виховну функції. Їх педагогічними завданнями є 
побудова екскурсії на основі максимальної активності і самостійної розумової 
діяльності екскурсантів, формування у них навичок самостійного спостереження 
і аналізу візуальної інформації та зорових вражень. Таким чином, можемо 
стверджувати, що екскурсія – це цілеспрямований, завчасно запрограмований, 
методично продуманий процес передачі суми знань шляхом показу і розповіді. 

Показ – це спостереження об’єкта під керівництвом спеціаліста 
(екскурсовода). При звичайному огляді, як правило, сприймаються тільки 
зовнішній вигляд об’єкта. При показі його екскурсоводом не тільки 
спостерігається об’єкт, а й відбувається його аналіз. Під час показу екскурсовод 
допомагає екскурсантам установити зоровий зв’язок між об’єктами, музейними 
предметами, умовами і обставинами їх створення. 

Розповідь – це усне доповнення до незнаного або вже частково знаного 
наукового матеріалу. 

Правильне поєднання показу і розповіді дає можливість екскурсоводу досягти 
високої ефективності екскурсії. 

Передумовою якісного проведення екскурсії є детальне ознайомлення з 
об’єктами, музейною експозицією.  

Кожна екскурсія повинна мати свою чітко визначену мету і тему, яка є 
предметом показу і розповіді. 

Мета екскурсії – це те, заради чого вона проводиться. 
Тема екскурсії – це короткий, концентрований виклад основного змісту 

екскурсії. Вона є стержнем, що поєднує всі об’єкти екскурсії в єдине ціле. 
Підбір і вивчення різних джерел (музейних, літературних, статистичних) 

проводиться так, щоб вони більш повно розкривали тему екскурсії. 
Розробляється екскурсійний маршрут. 

Екскурсійний маршрут – це своєрідна канва, на основі якої розробляється весь 
зміст екскурсії. 

Класифікація екскурсій  
Екскурсії в навчальному закладі можуть бути навчальними (програмовими) і 

позакласними (позапрограмними). Екскурсії поділяються на оглядові, які 
передбачають загальне ознайомлення з музеєм, і тематичні, які проводяться за 
конкретною темою з використанням експонатів одного, а інколи і декількох 
музейних розділів.  

Тематичні екскурсії поділяються на історичні, виробничі, мистецтвознавчі, 
літературні, природознавчі (екологічні), архітектурно-містобудівні. У контексті 
нашої роботи акцентуємо увагу на історичних екскурсіях, що за змістом 
поділяються на такі підгрупи: 

– історико-краєзнавчі, в основі яких лежить пізнання історії рідного краю, 
місцевості; 
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– археологічні, що побудовані на показі речових історичних джерел – пам’яток 
далекого минулого, виявлених на місцях розкопок древніх поселень, поховань, 
городищ тощо;  

– етнографічні, що розповідають про побут і звичаї різних націй і 
народностей;  

– військово-історичні, що проводяться місцями бойових дій або націлені на 
відвідування фортифікаційних споруд давнього військово-інженерного 
мистецтва (фортеці, замки, земляні вали, бастіони, дзоти, криївки тощо); 

– історико-біографічні (місцями життя і діяльності видатних людей); 
– меморіально-історичні – поєднують риси двох названих вище підгруп і 

приурочені до знайомства й вшанування пам’яті визначних осіб чи доленосних 
подій; 

– екскурсії в історичні музеї. 
Оглядові екскурсії мають свої особливості. На відміну від тематичних, 

формулювання теми в оглядових екскурсіях пов’язане із певною складністю. 
Незалежно від місця, де їх готують і проводять, оглядові екскурсії практично 
подібні між собою, насамперед за своєю структурою. У кожній із них 
висвітлюється декілька підтем (історія міста, стисла характеристика 
промисловості, науки, культури, освіти тощо). У той же час в оглядових 
екскурсій є свої відмінні риси, які пояснюються тими особливостями в 
історичному розвитку, що властиві певному місту, області, краю. 

Багатопланові екскурсії традиційно проводяться у краєзнавчих та 
загальномистецьких музеях, коли під час одного відвідування екскурсантів 
знайомлять з усіма експозиціями, різними за тематикою і змістом. 

Екскурсія може бути вступною до вивчення певної теми, супровідною тобто 
доповнює тему, яку вивчають учні, або заключною з підведенням підсумків 
вивченого.  

Профілі музею. Основою для з’ясування сутності поняття «музеї 
педагогічного профілю», визначення їх місця та ролі у професійному 
становленні педагогів можуть слугувати праці таких авторів: Л. Данилової, 
Т. Коцубей, С. Скидан, В. Тригубенко, Л. Гайди, які розглядали поняття «музеї 
педагогічного профілю» дещо ширше ніж поняття «педагогічні музеї», 
зазначаючи, що профільною дисципліною педагогічних музеїв є педагогіка, а 
серед музеїв педагогічного профілю часто трапляються такі, що не пов’язані з 
педагогікою, але відіграють важливу роль у життєдіяльності навчального 
закладу. 

Окремі форми та методи роботи музеїв педагогічного профілю висвітлено у 
працях О. Беци, П. Лисенка, Н. Пусепліної, В. Бабарицької, О. Малиновської, 
В. Якубовського. 

Питання класифікації музеїв педагогічного профілю вивчала Ю. Павленко, яка 
виокремила чотири групи музеїв педагогічного профілю: педагогічні, музеї 
освіти як галузі, спеціалізовані (за фахом педагогічної діяльності), комплексні. 
Таким чином, за змістом музейних колекцій музеї педагогічного профілю можна 
розподілити наступним чином: педагогічні музеї, музеї системи освіти, музеї 
різних профілів при навчальних закладах, комплексні (див. табл. 2). 
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Таблиця 1 

 Музеї педагогічного профілю 
(за змістом музейних колекцій) 

 
Педагогічні 

музеї 
Музеї системи 

освіти 
Музеї різних профілів  

при навчальних закладах 
Комплексні 

монографічні 

(педагогічно-

меморіальні); 

методики 

викладання; 

навчального 

унаочнення; 

дитячі 

(іграшки) 

окремої ланки 

освіти (шкільного 

навчання, 

дошкільного 

виховання); 

історії навчального 

закладу; 

історії освіти 

регіону, місцевого 

пункту 

історичні (археологічні, 

етнографічні, історії релігії, 

військово-історичні); 

природничі (біологічні, 

географічні, екологічні, 

зоологічні); 

мистецтвознавчі 

(літературні, музики, книги, 

художні); 

краєзнавчі; 

історико-

архітектурні; 

історико-художні 

 
Слід зазначити, що українське законодавство за профілем визначає такі види 

музеїв як історичні, археологічні, етнографічні, краєзнавчі, мистецькі, 
літературні, природничі. Педагогічні музеї, як і музеї, що присвячені діяльності 
окремих осіб, не виокремлено у загальнодержавній статистиці. 

Тематика навчальних екскурсій у значній мірі залежить від профілю музею і 
складу його експозицій, вікового складу екскурсантів, соціального, професійного 
і національного складу, загальноосвітнього рівня, місця проживання. 

Музейні екскурсії поділяють на оглядові і тематичні. Оглядові музейні 
екскурсії дають загальне уявлення про музей та його колекції, передбачають 
огляд усієї експозиції музею. 

Тематичні музейні екскурсії дозволяють розглянути детально якесь питання 
використавши певну частину експозиції. Показ пам’яток залежить від теми й 
послідовності підтем. Маршрут екскурсії не завжди збігається з маршрутом 
огляду експозиції. Однією з головних рис музейної екскурсії є насиченість 
експозиції матеріалом на «компактному маршруті», що враховується при 
тривалості екскурсії: 40–45 хв для відвідувачів молодшого і середнього 
шкільного віку, для дорослих 90 хв – 2 год. 

При аналізі пам’яток найчастіше користуються такими методичними 
прийомами як порівняння і реконструкція, опису об’єкта, цитування документів.  

Інтерактивна екскурсія як одна із форм роботи з музейною аудиторією 
Одним із пріоритетних напрямів музейної педагогіки та музейного 

менеджменту є пошук нових підходів до організації роботи із музейною 
аудиторією, нових форм і методів роботи. Практичний досвід засвідчує, що 
найбільш дієвим у зацікавленні аудиторії музейною експозицією, забезпечення 
змістовного і цікавого дозвілля є продумане поєднання теорії і практики через 
проведення інтерактивної екскурсії. Адже, на відмінну, від екскурсії-лекції, 
інтерактивна екскурсія покликана оживити музейну експозицію, спонукати 
відвідувачів по-новому подивитись на експонати у вітринах, створюючи 
середовище культурної комунікації, яке активізує свідомість, почуття, фантазію, 
уяву, творчу активність, вольові якості особистості. Досягти цього можна 
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за умови врахування віку, захоплень, потреб, очікувань школярів, тобто 
цілеспрямованої роботи з кожною аудиторією. 

Визначальними характеристиками інтерактивної екскурсії є: 
– активна робота екскурсовода з аудиторією; 
– взаємодія, де всі відвідувачі є рівноправними, рівнозначними суб’єктами, які 

спільно виконують практичні завдання, дають відповіді на запитання та 
обговорюють їх, обмінюються думками, емоціями, оцінюють власні дії та дії 
колег, рефлексія; 

– рух, переміщення школярів, гостей музею по експозиції, від однієї 
інтерактивної зони до іншої; 

– використання різних груп методів, ігрових завдань, вибір яких залежить від 
психологічних властивостей дітей певного віку. 

Розглянемо особливості та специфіку проведення динамічних екскурсій на 
прикладі екскурсії-мандрівки орієнтованої на сімейне відвідування та для дітей 
середнього шкільного віку. При розробці екскурсії слід врахувати психологічні 
властивості дітей цього віку – підвищену емоційність, рухливість, нестійкість 
уваги. 

Екскурсія-мандрівка проводиться за чітким маршрутом. Рух та напрям 
учасників позначається спеціальними позначками. Шлях екскурсантів поділено 
на оснащенні необхідним обладнанням та матеріалами інтерактивні зони, де 
учасники виконують запропоновані завдання. Таким чином, екскурсовод у 
процесі інтерактивної екскурсії намагається активно включити відвідувачів в 
експозиційний простір за допомогою завдань, запитань, створення нового 
продукту. Ці практичні заняття допомагають закріпити теоретичні знання, 
отриманні на уроці чи з розповіді екскурсовода та дають можливість учасникам 
екскурсії самостійно провести певні експерименти з теми. Будь-яке 
запропоноване під час екскурсії творче завдання допускає допомогу один 
одному, поради та невеликі підказки. Зазвичай допомагає організувати творчу 
роботу в інтерактивних зонах помічник екскурсовода. Саме така взаємодія 
наочних, словесних та практичних методів створює умови для ефективної 
роботи з музейною аудиторією, перетворює пасивних споглядачів музейної 
експозиції в активних учасників музейного дійства, згуртовану команду. 

Як винагороду за пройдений шлях, учасники отримують подарунок – це може 
бути майстер-клас, невеличкі тематичні сувеніри (значки, наклейки, блокноти), 
безкоштовну екскурсію містом тощо. 

Екскурсію умовно можна поділити на кілька етапів, що тісно пов’язані із 
розміщенням експозиції та її розділами. 

Важливе значення в роботі музею із школярами має диференційований підхід 
до музейної аудиторії. Екскурсію необхідно готувати з врахуванням вікових 
категорій учнів та їх інтелектуального розвитку. Для учнів початкових класів 
екскурсія в музеї повинна складати 15–20 хвилин, для учнів 4–7 класів – 30–40 
хвилин, для старшокласників – 45–60 хвилин. Кількість експонатів для дітей 
молодшого віку не повинна перевищувати 5–10, для учнів 4–5 класів – 20 
предметів. Час зупинки біля вітрини або експонату не повинна перевищувати 
1– 1,5 хв. 
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При підготовці до проведення екскурсії екскурсовод комплектує «портфель 

екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які мають історичну цінність і 
будуть використані протягом екскурсії. Це можуть бути: малюнки або 
фотографії зруйнованих будівель, панорами місцевості в минулому, портрети й 
фотографії людей, які мають відношення до теми екскурсії, копії документів, 
рукописів, географічні карти, креслення, схеми тощо. До кожного експоната 
«портфеля екскурсовода» додається (або закріплюється до зворотного боку) 
анотація. Кількість таких експонатів має бути невеликою, щоб їх демонстрація 
не розсіювала увагу екскурсантів і не відволікала від подальшого перегляду 
експозиції. Для зручності наявний у «портфелі» матеріал доцільно 
пронумерувати.  

Слід зазначити, що нині активно під час навчально-виховного процесу 
педагогами використовуються експозиції віртуальних музеїв, турів, галерей. 
Віртуальний тур (екскурсія) – це комбінація панорамних фотографій 
(сферичний або циліндричних), коли перехід від однієї панорами до іншої 
здійснюється через активні зони (їх називають точками прив’язки або точками 
переходу), що розміщуються безпосередньо на зображеннях. Основу віртуальних 
турів складають сферичні зображення, які, на відміну від звичайної фотографії, 
дозволяють глядачеві проникнути всередину зображеного об’єкта. Панорамне 
зображення дозволяє сприймати об’єкт більш цілісно, ніж ряд розрізнених 
фотографій. 

Віртуальні тури мають такі перевагами, як: доступність; можливість огляду в 
будь-який час; можливість багаторазової участі в екскурсії; ефект присутності, 
відвідування Інтернет-музеїв, як правило, безкоштовне, вони завжди відкриті й 
доступні кожному, незалежно від географічного розташування; огляд музею 
можна здійснювати з персональним «екскурсоводом»; можливість детального 
розгляду та вивчення окремих експонатів на рівні, недоступному для 
спостереження неозброєним оком; експонати, що найбільше сподобалися, 
можна «скопіювати» у власну колекцію; якщо інтерес становить певний 
експонат, його можна швидко знайти за назвою, ключовим словом, описом 
характерної деталі тощо; Інтернет-музей може репрезентувати експонати, які 
належать різним музеям та може ознайомити відвідувача з тим, що залишається 
за межами можливого в реальних умовах. Для перегляду віртуальних турів 
використовують Web-сайти або CD-презентації. 

Педагогами області в навчальному процесі застосовуються різноманітні 
форми роботи з використання потенціалу віртуальних музеїв та екскурсій, 
віртуальних природничих, художніх лабораторій. Загальноосвітні навчальні 
заклади, які мають обмежені можливості експозиційної площі, створюють власні 
віртуальні музеї, використовуючи при цьому власні сайти або найбільшу 

всеукраїнську безкоштовну освітню мережу «Щоденник.ua», що працює за 
підтримки Міністерства освіти і науки України. В Щоденнику існують групи та 
події, які може створити будь-який користувач мережі. Саме тут можна знайти 
«Пізнавальні екскурсії до музеїв України». Проте питання використання та 
створення віртуальних музеїв, екскурсій потребує подальшого вивчення, є 
актуальним, як для науковців, музейників, так і для педагогів, керівників музеїв 



26 
 

навчальних закладів, адже його реалізація сприятиме покращенню якості 
навчально-виховного процесу, гармонійному розвитку особистості загалом. 

Етапи розробки та прийоми проведення екскурсій  
Екскурсія – це результат двох найважливіших процесів: її підготовки і 

проведення. Вони пов’язані між собою, взаємообумовлені. Неможливо 
забезпечити високу якість проведення екскурсії при непродуманій підготовці.  

Аналіз музеєзнавчої літератури дозволяє стверджувати, що вперше поняття 
«етапи підготовки екскурсії» було введено в ужиток у 1976 р., тоді ж було 
названо п’ятнадцять етапів екскурсії: визначення мети і завдань екскурсії; вибір 
теми; відбір літератури і складання бібліографії; визначення джерел 
екскурсійного матеріалу; знайомство з експозиціями і фондами музеїв по темі; 
відбір і вивчення екскурсійних об’єктів; складання маршруту екскурсії; об’їзд 
або обхід маршруту; підготовка контрольного тексту екскурсії; комплектування 
«портфеля екскурсовода»; визначення методичних прийомів проведення 
екскурсії; визначення техніки ведення екскурсії; складання методичної 
розробки; складання індивідуальних текстів; прийом (здача) екскурсії; 
затвердження екскурсії. 

Схема всіх екскурсій, незалежно від теми, виду і форми проведення, однакова: 
вступ, основна частина, висновок. Вступ, як правило, складається з двох частин: 
організаційної (знайомство з екскурсійною групою і інструктаж екскурсантів 
про правила безпеки в дорозі і поведінки на маршруті); інформаційної (коротке 
повідомлення про тему, протяжність і тривалість маршруту, час відправлення і 
прибуття назад, санітарних зупинках і місці закінчення екскурсії).  

Основна частина будується на конкретних екскурсійних об’єктах, поєднанні 
показу і розповіді. Її зміст складається з декількох підтем, які повинні бути 
розкриті на об’єктах і об’єднані темою. Кількість підтем екскурсії може складати 
від 5 до 12.  

Висновок, як і вступ, не пов’язаний з екскурсійними об’єктами. Він повинен 
займати 5–7 хвилин і складатися з двох частин. Перша – підсумок основного 
змісту екскурсії. Друга – інформація про інші екскурсії, які можуть розширити і 
поглибити дану тему.  

Технологічними інструментами, які дозволяють забезпечити реалізацію 
відповідних потреб і вимог до екскурсійного обслуговування є прийоми 

проведення екскурсії: 

– логічні прийоми: аналіз, порівняння, синтез, абстрагування, узагальнення; 
– прийоми показу – попередній огляд, панорамний показ, візуальний аналіз, 

реконструкція, локалізація подій; 
– розповідь – екскурсійна довідка, опис, характеристика об’єкта, пояснення, 

репортаж, коментування, цитування, літературний монтаж.  
Прийоми проведення екскурсії можна схаректиризувати наступним чином. 
Прийом реконструкції полягає у відтворенні події чи історичної епохи шляхом 

образної розповіді.  
Прийом локалізації подій – одним з основних методичних прийомів, що 

найбільш повно відображає сутність екскурсії, зв’язок між відомими екскурсанту 
подіями, фактами, визначеною місцевістю, конкретним об’єктом. Ефективність 
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прийому локалізації залежить від масштабу й історичного значення подій, а 
також від рівня знань, культурного кругозору екскурсантів. Він може бути 
застосований тільки за умови знайомства екскурсантів з фактами, про які 
розповідає екскурсовод. Прийом локалізації подій має особливо сильний 
емоційний вплив, що одержав відображення в спеціальному екскурсійному 
терміну «влада місця». Дієвість цього прийому підсилює ефект несподіванки, 
раптовість появи.  

Прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак того самого об’єкта чи 
різних об’єктів між собою. Порівняння можна проводити як за подібністю, так і 
за контрастом. Цей прийом широко використовується для того, щоб підкреслити 
величину об’єкта, його висоту, його значення і т. ін. 

Прийом панорамного показу дає можливість екскурсантам спостерігати вид 
місцевості. Для панорамного показу можуть бути використані башти, дзвіниці, 
кріпосні стіни, мости і інші високі точки, звідки відкривається панорама міста, 
поля битви, долини, річки. Для активізації сприйняття екскурсантами широкої 
картини, що відкривається перед ними, необхідно в спостережуваній панорамі 
виявити композиційний центр і звернути на нього увагу групи. Інша особливість 
панорамного показу полягає в тому, що у поле зору екскурсантів потрапляє 
багато об’єктів. Екскурсовод повинен показати ті об’єкти, які розкривають тему.  

Прийом літературного монтажу полягає в підборі різних частин 
літературних творів одного чи декількох авторів в одне художньо-значеневе 
ціле з метою дати більш яскраву образну характеристику екскурсійному об’єкту, 
подіям, що з ним пов’язані. Прийом літературного монтажу збагачує розповідь 
екскурсовода, додає йому образність і емоційність. Він дозволяє драматизувати 
розповідь екскурсовода, ввести в екскурсію діалог. Прийом літературного 
монтажу найчастіше застосовується в екскурсіях на літературні теми. Однак, як 
показує практика, він може бути ефективним і в інших екскурсіях. 

Цитування в екскурсії – відтворення уривків з літературних творів, спогадів, 
документів і інших джерел, широко застосовується в екскурсіях. Цитата повинна 
бути короткою збуджувати інтерес слухачів до теми, допомагати довести та 
аргументувати певне твердження, ілюструвати та супроводжувати думки 
екскурсовода, акцентувати увагу екскурсантів на потрібному підтексті, колориті 
епохи, накопиченому людством багатому арсеналі фактів і думок. Не слід 
зловживати цитатами під час екскурсії.  

Логічні переходи в екскурсії – це встановлення зв’язків між екскурсійними 
об’єктами на основі ідейно-пізнавального матеріалу екскурсії. 

Вони з’єднують розповідь і показ у єдине ціле, додаючи екскурсії цілісність і 
закінченість, можуть носити, наприклад, характер узагальнення, порівняння, 
доповнення і т.ін. Проте внутрішній зміст цих переходів повинен випливати із 
змісту розповіді про об’єкти.  

За змістом екскурсії поділяють на групи: історичні; історико-революційні 
присвячені видатним діячам подій, певним періодам боротьби (Помаранчева 
революція, 2004 р., Революція Гідності, 2014 р.); воєнно-історичні (екскурсії 
місцями, де проходили бої, що пов’язані з подвигами героїв, до музеїв, 
меморіалів Пам’яті); виробничі (виробничо-історичні, виробничо-економічні, 
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виробничо-технічні, професійно-орієнтаційні для учнів); природознавчі 
(геологічні, географічні, гідрологічні, біологічні, ландшафтні); мистецтвознавчі, 
літературні, архітектурно-містобудівні. 

За місцем проведення розрізняють: міські, позаміські, виробничі, музейні, 
комплексні екскурсії. 

За формою проведення розрізняють екскурсії: масовки, прогулянки, бесіди, 
концерти, спектаклі, уроки, консультації, демонстрації, пробні, показові, 
рекламні, дегустації. 

Функції екскурсії: наукової пропаганди, інформації, організації дозвілля, 
формування інтересів, розширення світогляду, рекреаційна, комунікативна, 
освітня, виховна. 

Таблиця 2 

Цілі, завдання, форми проведення екскурсій 
 

Цілі проведення Завдання Форма 
Відпочинок Пошук лікувальних трав, ягід, 

грибів, фруктів 
Прогулянка 

Навчальна Засвоєння дітьми знань 
з навчальних предметів 

Урок-екскурсію, урок поза 
класом 

Наукова Виявлення експонатів для 
краєзнавчого музею 

Експедиція 

Загальноосвітня Розширення загального 
культурного кругозору 

Бесіда в туристичному поході, 
дорожня екскурсійна 
інформація 

Культурно-
просвітницька 

Підвищення рівня знань з історії, 
архітектури, літератури та інших 
галузей 

Оглядова багатопланова 
екскурсія 

Культурно-виховна Засвоєння знань в поєднанні 
з вихованням 

Тематична екскурсія 

 
 

Тема 2. ОГЛЯДОВІ ЕКСКУРСІЇ МІСТОМ: ТЕМАТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ. 
Мета: ознайомитись із видами, структурою та етапами створення 

оглядових екскурсій містом, з’ясувати особливості їх проведення. 

Питання для обговорення 
1. Суть та структура оглядових екскурсій містом. 
2. Багатопланові та однопланові оглядові екскурсії: етапи створення. 
3. Особливості, методичні прийоми проведення оглядових екскурсій містом. 
Теоретичний матеріал  
Міста як історичні центри розвитку суспільства мають великий культурно-

просвітницький потенціал для розвитку загальнокультурної компетентності 
особистості. 

Міста умовно поділяють на типи, що відображають специфіку екскурсійного 
показу: столиці, міста-герої, міста-курорти, міста-заповідники історії та 
архітектури, міста-новобудови, промислові центри тощо. 
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Оглядова екскурсія містом – екскурсія високої категорії складності й вимагає 
від екскурсовода різнобічних знань й володіння методичними та 
організаційними прийомами її проведення. 

Структура оглядової екскурсії містом: вступ (складається з двох частин: 
організаційної, інформаційної), основна частина (будується на конкретних 
екскурсійних об’єктах, її зміст складається з підтем, від 5 до 12), висновки до 5–7 хв 
(складаються з 2 частин: підсумок основного змісту екскурсії, висновок за темою, 
що реалізує ціль екскурсії та інформація про інші екскурсії, які можуть розширити 
тему екскурсії) та відповіді на запитання. Особливу складність становлять логічні 
переходи, що мають пов’язати різні підтеми, об’єкти в єдине ціле. 

Етапи створення екскурсії: 

– визначення мети, завдань, вибір теми екскурсії; 
– відбір літератури, складання бібліографії; 
– визначення інших джерел екскурсійного матеріалу; 
– відбір і вивчення екскурсійних об’єктів; 
– складання, обхід маршруту екскурсії; 
– підготовка контрольного тексту екскурсії; 
– комплектування портфеля екскурсовода; 
– визначення методичних прийомів та технології проведення екскурсії; 
– визначення техніки ведення екскурсії; 
– складання технологічної карти; 
– складання індивідуального тексту. 
В оглядовій екскурсії найчастіше використовуються методичні прийоми 

показу: попередній огляд, зорова реконструкція, екскурсійний аналіз, 
порівняння; прийоми розповіді: екскурсійна довідка, опис, цитування. Для 
встановлення контакту з групою можна використати прийом «спільного 
знайомого», в ролі якого можуть виступати об’єкти, події, які мають спільне 
відношення до міста чи країни, з якої прибули екскурсанти. 

Оглядові екскурсії містом мають свої особливості: 
– проводяться для всіх категорій екскурсантів; 
– хронологічні рамки екскурсії – з першої згадки про місто, сьогодення, 

перспективи розвитку; 
– тривалість 3–4 год дає можливість цілісно й узагальнено ознайомитись з 

містом; 
– виділення факторів, що мали вирішальний вплив на історичний розвиток 

міста; 
– виокремлення підтем, які розкривають своєрідність національного складу, 

менталітету, побуту, архітектури; 
– постійне оновлення екскурсійного матеріалу відповідно нових досліджень, 

важливих подій сьогодення міста; 
– ретельний відбір об’єктів екскурсії, що допомагають розкрити тему 

екскурсії, мають велике інформаційне навантаження, унікальні та популярні 
об’єкти; 

– про пам’ятки, які трапляються на маршруті і не мають відношення до теми, 
але зацікавили екскурсантів, дається екскурсійна довідка; 
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– передбачається відвідування музеїв міста, які розкривають певну підтему, 
тривалість музейних екскурсій 30–40 хв; 

– принцип складання маршруту – тематико-хронологічний; 
– маршрут повинен враховувати наявність безпечних майданчиків для 

розташування групи. 
Розрізняють багатопланові (розкривають кілька тем, дають загальне 

уявлення про місто) та однопланові (історичні, архітектурні, літературні тощо) 
оглядові екскурсії по місту. 

Історичні екскурсії за змістом поділяють на підгрупи: історико-краєзнавчі, 
археологічні, етнографічні. 

Мистецтвознавчі екскурсії поділяють на:  
– театрально-музичні; 
– кіно-, фотомистецькі екскурсії; 
– екскурсії в музеї, картинні галереї, в майстерні художників та скульпторів; 
– екскурсії, які знайомлять з творами образотворчого мистецтва (живопис, 

скульптура, декоративно-прикладне мистецтво). 
Види мистецтвознавчих екскурсій: оглядові (наприклад «Луцьк музичний»), 

тематичними, які присвячені певному митцю, окремому виду мистецтва, 
окремому театру. Такий вид екскурсій передбачає відвідання музеїв, вистав, 
майстер-класу, огляд інтер’єру театру, прослуховування музичних творів тощо. 
В центрі уваги має бути образ діяча мистецтва, творчого середовища в якому він 
створював свої твори, аналіз цих творів. Отже, при проведенні таких екскурсій 
використовують такі методичні прийоми: попередній огляд, мистецтвознавчий 
аналіз, зорова реконструкція, порівняння, опис. 

Слід врахувати екскурсоводу: при показі скульптур, потрібно давати 
характеристику епохи, в яку вони створювалися, розкрити особливості 
художнього стилю та матеріалу; демонструючи твори декоративно-прикладного 
мистецтва варто розповісти про техніку їх виконання, матеріали й майстрів. 
Предмети народної творчості показувати як частину інтер’єру, щоб було 
зрозумілим їх призначення в побуті. 

Архітектурні екскурсії поділяють на: екскурсії присвячені показу пам’яток 
архітектури певного періоду, творчості певного архітектора; екскурсії, які 
знайомлять із плануванням та забудовою міст, із районами новобудов. 

Об’єктами є: архітектурні ансамблі й комплекси, житлові будинки, 
адміністративні й громадські споруди, пам’ятники монументально-
образотворчого мистецтва (фрески, мозаїка, рельєф, скульптура), панорами 
міста. 

Цілі архітектурної екскурсії: пробудження інтересу до історії свого міста, 
знайомство з архітектурними цінностями, розширення кругозору екскурсантів. 

Зазвичай у таких екскурсіях використовують такі методичні прийоми: 
порівняння, архітектурний, мистецтвознавчий, історичний аналіз, прийом руху. 

Літературні екскурсії – одна з форм популяризації основ 
літературознавства, літературних творів, пам’ятних літературних місць. 

Поділяють літературні екскурсії на:  
– літературно-біографічні; 
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– історико-літературні; 
– літературно-краєзнавчі (присвячені вивченню природного або культурного 

комплексу за допомогою літературних творів); 
– літературні екскурсії на природу (побудовані на літературному матеріалі, 

художньо описаних природних об’єктах). 
За місцем проведення літературні екскурсії бувають міські, заміські, екскурсії 

літературними заповідниками. Основою літературної екскурсії є об’єкти 
пов’язані з життям і творчістю письменника, є його музей-квартира, 
меморіальний музей, або, коли в його творах описувалась дана місцевість. 

Матеріал екскурсії поділяють на загальний (відноситься до всієї теми), 
локальний (безпосередньо пов'язаний з життям і творчістю письменника). Чим 
більше локального матеріалу тим вища пізнавальна цінність екскурсії. Як 
правило такі екскурсії розраховані в середньому на три астрономічні години, 
передбачають 6–7 об’єктів показу з включенням до них музею. 

Маршрут екскурсії будується за такими принципами: 
– хронологічним або монографічним (літературно-біографічної екскурсії); 
– тематичним або з використанням методу монтажу (історико-літературної 

екскурсії). 
Основними методичними прийомами є: реконструкції (обстановки й подій), 

локалізації, наочності (портрети, ілюстрації до творів), довідка, цитування. 
Природознавчі і географічні екскурсії 
Ключовими завданнями таких екскурсій є поширення знань про природу, 

закономірності її розвитку, виховання любові до рідного краю, розвиток 
естетичних смаків. 

Головною ознакою природознавчих екскурсій є безпосередній контакт з 
природним середовищем.  

Об’єктами можуть бути ліси, гаї, парки, річки, озера, моря, водограї, гори, 
вулкани, скелі, унікальні пам’ятки природи, схід і захід сонця, припливи і 
відпливи тощо. 

Методику проведення природознавчих екскурсій зумовлює той факт, що 
екскурсанти можуть вступати у безпосередній контакт з об’єктами огляду. 
Відмінною рисою методики показу об’єкта природи є те, що джерелом 
інформації виступає сам об’єкт, а не події, що з ним пов’язані. Крім того, слід 
враховувати, що, на відмінну від об’єктів інших екскурсій, об’єкти живої і 
неживої природи постійно перебувають у взаємозв’язку, змінюють свій вигляд 
(луки навесні і восени, море в штиль і шторм). 

За змістом природознавчі екскурсії поділяють на оглядові й тематичні 
(ботанічні, зоологічні, гідрологічні, геологічні, унікальні пам’ятки природи). 

В окрему групу виділяють географічні екскурсії. Коло питань, які висвітлюють 
дані екскурсії значно ширше, ніж у природознавчих. Географічні екскурсії 
передбачають не тільки знайомство з природою, а й з господарством, 
культурою, побутом населення. Таким чином, змістову сутність таких екскурсій 
визначають природні й культурно-економічні особливості території. 

Більшість географічних екскурсій відносяться до оглядових. Об’єкти 
географічних екскурсій – цілісні територіальні комплекси, в кожному з яких 
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взаємодіють природа, населення й господарство. Акцент робиться під час 
екскурсій на причино-наслідкових зв’язках і динаміці природних та суспільних 
процесів; природні ресурси ресурси території та їх освоєння, облік і раціональне 
використання. Тематичні екскурсії ґрунтуються на висвітленні окремих 
компонентів ландшафту (рельєф, рослинність, ґрунти тощо), якщо в них 
розкривається вплив того чи іншого компонента ландшафту на господарське 
освоєння й використання території. Тематичною географічною екскурсією може 
бути й етнографічна, якщо до її змісту включається розповідь про культуру і 
побут населення, його господарську діяльність, цивілізаційну роль окремого 
етносу.  

Географічні екскурсії за охопленням території, що вивчаються, за масштабом, 
поділяють на краєзнавчі і країнознавчі. 

Краєзнавчі екскурсії знайомлять із містом, селищем і його найближчими 
околицями на відстані декількох десятків кілометрів; ґрунтуються на місцевому 
матеріалі, який зібраний переважно місцевими мешканцями; детально 
знайомлять з територією: її географічним положенням, природою, фактами й 
подіями, які визначають долю саме цього населеного пункту; мають за мету – 
прищепити любов до рідного краю, повагу до славетних діянь людей. 

Місцеві події розкриваються на фоні загальнонаціональних. 
Краєзнавчі екскурсії селом повинні включати: відомості про час виникнення, 

походження його назви; про природні умови й багатства; про старожилів; 
земельне питання (розмір наділів перших поселенців, ремесла); демографічні й 
етнографічні відомості, розповідь про участь мешканців у важливих суспільних 
подіях; про сучасний стан господарства та перспективи його розвитку 
(фермерські господарства). 

Країнознавчі екскурсії охоплюють більш великі простори – область, або 
декілька сусідніх областей, країну, або декілька сусідніх країн. Суттєві риси 
великих територій висвітлюються вибірково. 

Перед проведенням екскурсії екскурсовод обов’язково повинен провести 
інструктаж групи що правил огляду пам’яток природи. 

Основними методичними прийомами, які використовуються в природничих і 
географічних екскурсіях є природознавчий аналіз, порівняння, зорова 
реконструкція,опис, пояснення, коментування, спостереження об’єкта в русі, 
цитування, локалізації подій, порівняння, показ наочності та ін. Рекомендується 
включати в екскурсію відвідування краєзнавчого музею. Маршрути краєзнавчих 
екскурсій, як правило, будують за тематичним принципом (лише історичні 
екскурсії – за хронологічним). 

У природознавчі екскурсії рекомендовано включати відвідування геологічних, 
мінералогічних музеїв, огляд відповідних відділів краєзнавчих музеїв; бажане 
відвідування обсерваторії, планетарію, метеостанції, розплідника, зоопарку, 
оранжереї тощо. Тема «Охорона природи» є обов’язковою для таких екскурсій. 
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Тема 3. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗЕЙНІЙ 
ПЕДАГОГІЦІ. 

Мета: розкрити поняття «квест-технологія», висвітлити структурні елементи 
організації квесту в музейній діяльності; ознайомити слухачів курсів 
підвищення кваліфікації з алгоритмом організації музейних квест-екскурсій, 
квест-виставок. 

Питання для обговорення 
1. Окреслення суті понять: «музейна педагогіка», «квест-технологія», «квест». 
2. Структура організації музейної квест-екскурсії. 
3. Організація квест-виставок. 
4. Логіка розробки квест-завдань під час організації оглядових інтерактивних 

екскурсій містом, музеєм. 
Теоретичний матеріал 
Музейна педагогіка – це наукова дисципліна на перетині педагогіки, 

психології, музеєзнавства, мистецтва і краєзнавства. (За визначенням 
О. Медведєва, М. Юхневича). 

Предметом музейної педагогіки є питання, пов’язані зі змістом, методами і 
формами педагогічного впливу музею, з особливостями цього впливу на 
учнівську молодь та громаду. Об’єктом є культурно-освітні аспекти музейної 
комунікації.  

Завдання музейної педагогіки випливають із вимог сьогодення: формування у 
школярів ціннісного ставлення до культурно-історичної спадщини; виховання 
загальнолюдських і національних моральних цінностей; становлення 
національної самосвідомості; розвиток естетичних якостей і почуттів; емоційно-
вольової сфери; забезпечення єдності, наступності і спадкоємності поколінь; 
набуття знань із різних галузей історії, культури, науки; створення умов для 
активізації творчих здібностей, самоствердження і самореалізації особистості.  

Сучасна музейна педагогіка пропагує ідеї:  
– розвиток діяльності музею у рамках теорії комунікації з урахуванням 

національних особливостей;  
– аксіологічний (ціннісний) підхід, який передбачає вплив на учня таким 

чином, щоб його цінності відповідали загальнолюдським моральним цінностям; 
– диференційований підхід до різних категорій відвідувачів; 
– діяльнісний підхід, адже в діяльності учень розвивається як індивід, 

особистість;  
– комплексний підхід передбачає вплив одночасно на кілька сфер особистості: 

світогляд (знання, погляди, переконання); емоційно-вольову (почуття, бажання, 
емоції); дієво-практичну (вміння, навички, звички); 

– системний підхід до планування музейної роботи, який дозволяє зробити 
процес музейно-педагогічної діяльності цілісною системою, а не окремими 
розрізненими «виховними заходами»;  

– створення концепції активної, особистісно зорієнтованої вітчизняної 
музейної педагогіки в її зв’язку з системою загальної освіти, яка передбачає: 
ціннісно-смислову спрямованість предметної діяльності особистості, 
акцентування уваги на особистісному сенсі діяння, розуміння учнями значення 
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діяльності у музеї для власного розвитку і становлення; культивування в учнів 
значущості та цінності іншої людини шляхом ознайомлення з її діяльністю, 
показуючи внесок окремих особистостей у розвиток суспільства; утвердження 
педагогом позитивної особистісної сутності вихованців, позитивно 
характеризуючи і високо оцінюючи їх участь у створенні музею.  

Значення музейної педагогіки як наукової дисципліни визначається тим, що 
вона дає той методологічний інструментарій, який дозволяє осмислити всі види 
музейної діяльності в педагогічному аспекті і тим самим підвищити рівень 
спілкування музею з аудиторією.  

Квест (від англійського guest – «пошук») – це різновид активних 
інтелектуально-логічних ігор, завдання яких є «розшифрувати» певне місце на 
визначеній території (на вулицях міста, шкільному подвір’ї чи в музейній залі), 
виконати на цьому місці певні дії та одержати підказки (інструкції, код) до 
виконання наступного завдання.  

Таким чином, квест – це відгадування непростих і несподіваних загадок 
(завдань), а тоді, відповідно, виконання загаданого 

Основна мета квесту – швидке і якісне виконання певних завдань для 
досягнення кінцевої цілі, у результаті чого гравець або команда отримує приз. 

Квести можна поділити на: 

– віртуальні ігри; 
– спортивно-туристичні змагання; 
– інтелектуальні ігри; 
– костюмовані історичні реконструкції; 
– історичні;  
– літературні; 
– математичні; 
– природничо-технічні; 
– мистецькі.  
Спільні риси квестів: група людей виконує різноманітні завдання, шукаючи 

підказки, інструкції, користуючись спеціальною картою-маршрутом або 
відповідною схемою, ці завдання здебільшого несподівані та непрості. 

 
Таблиця 1 

ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТУ ЯК ВИДУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
 

Соціалізацію  
 

Гра є особливою діяльністю, у якій діти/підлітки виконують ролі 
дорослих, відтворюючи їх в ігрових формах – у такий спосіб учень 
розв’язує суперечність між можливостями і прагненням брати 
безпосередню участь у житті та діяльності дорослих 

Розвиток Гра сприяє розвиткові різноманітних психічних складових 
особистості дитини 

Формування 
моральних поглядів  

Гра є школою поведінки та школою моралі в дії 

Психокорекцію  
 

Ігрова взаємодія виявляє стан емоційного та інтелектуального 
розвитку дитини, створює умови для психологічної корекції 
негативних показників спрямованості її особистості 

Розвагу  Гра забезпечує потребу дитини в позитивних емоціях 
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Релаксацію  
 

У процесі ігрової діяльності відбувається зняття емоційної 
напруги, викликаної навантаженням на нервову систему під час 
інтенсивного навчання  

Психотренінг  Гра формує потребу дитини до самовдосконалення 
Навчання Гра сприяє формуванню загальнонавчальних умінь та навичок 

дитини, сприйняттю інформації різної модальності 
Виховання  Саме через гру дитина засвоює загальнолюдські цінності, визнані 

в суспільстві 

 
Квест-технологія – це інноваційна педагогічна ігрова технологія, що 

передбачає виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних, проблемних 
завдань відповідно до ігрового задуму/сюжету, під час якого вони добирабть та 
упорядковують інформацію, виконують самостійну, дослідницьку роботи, що 
сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його збагаченню 
та наданню у вигляді цілісної системи. 

Переваги квест-технології: 

– стимулює активний пізнавальний інтерес;  
–  реалізує навчання через самостійну діяльність, що має характер особливого 

виду практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації; 
– забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і 

саморозвитку для її учасників; 
– стимулює активний пізнавальний інтерес;  
– реалізує навчання через самостійну діяльність, що має характер особливого 

виду практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації; 
– забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і 

саморозвитку для її учасників.  
Алгоритм організації квесту 

1. Формулювання цілей квесту: 
– визначити мету: навіщо? що це нам дасть? 
– визначити варіант квесту: що і для кого робимо? коли? хто буде брати 

участь? разом з ким будемо робити? 
2. Планування квесту: 
– сформулювати план гри: з яких частин складатиметься? які конкурси 

включатиме? які ролі будуть виконувати учні під час проведення квесту?  
– визначитись з територією та місцями «сховку»; 
– визначитись з нагородами вкінці маршруту: подарунок, гарна новина, 

запрошення кудись. 
3. Організація квесту: 
– уточнити, конкретизувати план підготовки й проведення квесту; 
– організувати виконання цього плану; 
– облаштувати маршрут та станції; 
– сформулювати завдання та підказки для проходження маршруту (це можуть 

бути як прості вказівники (наприклад, «3 кроки туди»), візуальні підказки 
(малюнок чи фотографія сховку), сліди на підлозі (наприклад, нитки, по яких 
треба йти), загадки («там, де так приємно вранці пити чай) так і координати на 
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карті. Можна приєднувати до підказок додаткові завдання: після успішного 
виконання завдання оголошується наступна підказка. 

4. Проведення квесту:  
– здійснюється конкретний план проходження квесту;  
– підводяться підсумки, визначаються переможці та нагороджуються 

призами. 
5. Підбиття підсумків: 
– що відбулось добре?  
– що вдалось виконати із запланованого?  
– завдяки чому? 
– що не вийшло і чому? 
Приклад інтелектуального педагогічного квесту  
«Стежками видатних педагогів Волині» (на базі Музею історії освіти 

Волині). 
Завдання розробляються на основі музейних фондів, експозиційних матеріалів, 

прив’язуються до певних історичних подій, об’єктів та об’єднується в єдиний 

ланцюжок станціями-зупинками, на яких учасники команд отримують інші 

завдання, виконавши попередні. 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

Практичне заняття 1 
Тема. Особливості підготовки екскурсій.  
Мета: ознайомитись із різновидами екскурсій, особливостями їх підготовки; 

навчитись складати картки екскурсійних об’єктів, заповнювати технологічну 

карту екскурсії.  

Питання для обговорення: 
1. Класифікація екскурсій. 
2. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. 
3. Технологічна карта екскурсії: особливості заповнення. 
Завдання до виконання 
1. Визначтесь із видом екскурсії та сформулюйте її тему.  
2. За обраною темою екскурсії визначте екскурсійні об’єкти та оформіть 

картки цих об’єктів за зразком (табл. 1). 
3. За обраною темою екскурсії заповніть технологічну карту екскурсії за 

поданим зразком (табл. 2). Зауважте, що до картки бажано прикріпити графічне 
зображення об’єкта в його нинішньому й колишньому видах (за можливості). 

 
Дидактичний матеріал 

Додаток 1 

Етапи створення екскурсії: 
1. Визначення мети, завдань екскурсії, вибір теми. 
2. Відбір літератури й складання бібліографії. 
3. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу. 
4. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. 
5. Складання маршруту екскурсії. 
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6. Підготовка контрольного тексту екскурсії. 
7. Комплектування «портфеля екскурсовода». 
8. Визначення методичних прийомів та технології проведення екскурсії. 
9. Визначення техніки ведення екскурсії. 
10. Складання технологічної карти. 
11. Складання індивідуального тексту. 
 

Додаток 2 

Таблиця1 

Зразок картки об’єкта №____ 
Найменування об’єкта (первісне, сучасне, назва, під якою 
відомий об’єкт серед місцевих жителів) 

 

Історична подія з якою пов'язаний об’єкт, дата події  
Місцезнаходження об’єкта, адреса, під’їзд і підхід до нього  
Опис об’єкта (автор, дата спорудження, з яких матеріалів 
виготовлений, текст меморіального напису, особливості) 

 

Джерело відомостей про об’єкт (літературні, Інтернет-
джерела, архівні дані, усні перекази) 

 

Збереженість об’єкта (стан об’єкта й прилеглі території, 
дата останнього ремонту, реставрації) 

 

В яких екскурсіях використовується  
Дата складання картки, прізвище й посада укладача  
Додаткові дані за необхідності  

 
Таблиця 2 

Зразок оформлення технологічної карти 
Ділянки маршруту 
екскурсії 

Перша ділянка: 

Місця зупинок Маршрут розпочинається біля … о 12 год. 
Зупинка на каву – 13.00. 
Наступна зупинка – санітарна, час 10 хв. 
Збір біля автобуса… 
Закінчення екскурсії… 

Об’єкти показу Луцький замок, музеї замку 
Тривалість екскурсії Рух до об’єкта. 

Час для фотографування. 
Вступне слово про об’єкт – 5 хв. 
Перехід по місту до Музею-аптеки… Екскурсія в музеї – 30 хв. 
Знайомство з об’єктами на території музею, 
фотографування – 20 хв. 
Зупинка на каву. 
Питання до екскурсовода, підбиття підсумків – 30 хв 

Найменування підтем  
і перелік основних питань 

 

Організаційні вказівки Знайомство з групою. 
Початок та рух маршрутом згідно розкладу. Інформування 
про тривалість екскурсії, зупинки та їх тривалість, санітарні 
зупинки (рекомендовано10 хв). 
Під час руху до об’єктів рухатись екскурсоводу в центрі 
групи, враховувати темп руху групи згідно з найповільнішим 
учасником групи, слідкувати, щоб група не розтягувалась, 
непомітно перераховувати учасників екскурсії. 



38 
 

Під час показу об’єкту бути повернутим до групи на 75 %, 
застосовувати методичні прийоми розповіді й показу. 
Під час руху в автобусі використовувати мікрофон, 
«портфель екскурсовода» за необхідності, розповідати 
екскурсантам про проміжні об’єкти, те, що їх оточує. Стояти 
по центру, щоб усі учасники могли бачити екскурсовода. 
Під час екскурсії робити паузи з метою осмислення 
екскурсантами озвученого екскурсоводом матеріалу, 
самостійного огляду об’єктів, відпочинку, фотографування, 
купівлі сувенірів. 
Надавати можливість екскурсантам запитувати і давати на 
запитання якомога найвичерпнішу інформацію 

Методичні вказівки Методичні прийоми: прийом попереднього огляду служить 
для знайомства з зовнішнім виглядом об’єкта. Початком є 
вступне слово екскурсовода. 
Прийом панорамного показу з найвищої точки. 
Прийом руху: навколо об’єкта, наближення до об’єкта. 
Прийоми: екскурсійної довідки, опису об’єкта, коментування, 
пояснення, питань-відповідей, переключення уваги на інші 
об’єкти (створення контрасту, порівняння об’єктів), прийом 
завдань (акцентування уваги учасників екскурсії на певних 
частинах об’єкту), прийом новизни (повідомлення нових 
фактів, статистичних даних, прикладів) 

 
Практичне заняття 2 
Тема. Флешмоб: правила, принципи організації. 
Мета: ознайомитись із сутністю, видами правилами організації флешмобів, 

з’ясувати особливості їх використання в освітньому процесі. 

Питання для обговорення 
1. Виникнення флешмобів. 
2. Суть та види флешмобів. 
3. Приклади та принципи організації флешмобів. 
4. Використання флешмобів в освітньому процесі. 
Завдання до виконання 
1. Сформулювати тему флешмобу для певної вікової категорії. 
2. Розробити поетапно план організації та проведення флешмобу. 
Теоретичний матеріал 
Виникнення флешмобів. У жовтні 2002 року вийшла книга американського 

соціолога Говарда Рейнгольда «Розумний натовп: нова соціальна революція». 
У ній автор передбачає використання людьми нових комунікаційних технологій 
для самоорганізації: «Завдяки таким пристроям численні групи людей 
здобудуть нові форми суспільного впливу, нові способи взаємодії».  

Поняття «розумний натовп» (смартмоб) стало основним у подальшому 
розвитку флешмобів. 

Рейнгольд вважає, що в найближчому майбутньому флешмоби матимуть 
серйозний вплив на всі сфери людського життя, при чому як позитивний, так і 
негативний. 

Уже на наступний рік після виходу книги з’являються перші приклади по-
справжньому глобальних акцій, головним персонажем яких стає юрба. 
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Через видовищність масових перфомансів їх охоче висвітлюють ЗМІ. Флешмоби 
паралельно відбуваються в різних куточках світу. 

У Нью-Йорку 150 осіб одночасно увійшли до відділу меблів магазину «Macy`s» 
і попросили за десять тисяч доларів «любовний килим». Близько 300 молодиків 
завітали до книгарні в Римі та почали вимагати неіснуючу книжку. Стільки ж 
приблизно людей заполонили меблевий салон у Лондоні. Схожі акції відбулися в 
Берліні, Києві, Дніпрі, Львові. Найбільш масштабним став флешмоб, у рамках 
якого майже 1500 човнів із роздягнутими людьми пропливли озером Норман у 
США. 

Флешмоб (від англ. Flash – спалах, мить, mob – натовп; перекладається як 
«миттєвий натовп») – це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай 
організована через сучасні засоби комунікації, в якій велика група людей 
(мобери) з’являється в громадському місці, виконує заздалегідь обговорені дії 
(сценарії) і потім розходиться. 

Початковий задум проведення флешмобів полягав у приверненні уваги 
випадкових глядачів несподіваністю й спонтанністю дійства. Повинно було 
скластися враження, що мобери – такі ж випадкові перехожі, як і всі.  

Види флешмобів. Молодь постійно змінює та розширює межі класичного 
флешмобу. Так, наприклад, останнім часом з’явилися такі його різновиди: 
політмоб, артмоб, екстриммоб, фанмоб та інші. 

Розрізняють тематичні флешмоби. Нариклад, 21 жовтня у багатьох країнах 
світу відзначається Всесвітній День Гідності, родзинкою якого є показати гідність 
у повсякденному житті. Проект було ініційовано у 2006 році принцом Норвегії 
Хоконом, професором Пеккою Хіманеном і Джоном Хоупом Брейтоном (члени YGL 
Всесвітнього економічного форуму). Мета проекту – спонукати молодих людей, 
учнів та студентів, керуватися почуттям власної гідності у своїх щоденних діях. У 
рамках онлайн-спілкування учні шкіл разом з вчителями формують поняття 
гідності, а також – розповідають історії гідності із власного життя. На дискусіях 
обговорюють, чому кожна людина має право на гідне життя, як це право 
застосовувати щодня та як особиста гідність пов’язана з гідністю інших людей. 

Отже, ми можемо стверджувати, що перші флешмоби з’явилися влітку 
2003 року в Америці та Європі. Безумовно, дії, які можна кваліфікувати як 
флешмоби, могли відбуватися й задовго до появи книги Г. Рейнгольда, але це 
були лише поодинокі випадки. Тільки наявність зручних і швидких засобів 
зв’язку і сформовані правила дозволили флешмобу стрімко стати популярним у 
всьому світі.  

Темою перших флешмобів був сам флешмоб. Зазвичай акції проводилися без 
жодної мети, скоріш задля розваги, ніж для будь-яких соціально-культурних 
наслідків. Ініціаторами флешмобів передусім виступали молоді люди, часто 
представники субкультур. Можливо, тому тоді явище виглядало вуличним та 
бунтівним. Ігноруючи питання змісту, організатори перших флешмобів 
намагалися емпірично дослідити структурні параметри швидкої юрби: скільки 
людей можна об’єднати для конкретної акції, наскільки це важко, як це 
виглядатиме, які будуть наслідки? Флешмоб, який дав би відповіді на ці 
формальні, але важливі запитання, мав не відлякувати потенційних учасників, 
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а, отже, бути загальнодоступним, масовим, примітивним. Такі риси перших 
флешмобів дали їм можливість вирости та набути сучасних ознак. Після 
освоєння перших, суто «технічних» флешмобів-репетицій, суспільство почало 
розглядати флешмоб як інструмент для досягнення певних цілей. 

Реальні та віртуальні флешмоб мають багато спільного. В обох випадках їх 
об’єднує наявність або відсутність певної мети. Коли говоримо про ідейні акції, 
то в основі вони мають проблемне питання, назрілий конфлікт, що спровокує 
аудиторію до участі або спостереження. Проте частіше трапляються флешмоби 
без конкретної мотивації (і реальні, і віртуальні). Люди беруть у них участь 
задля розваги, відпочинку, задоволення комунікаційних потреб. Варіанти такого 
типу акцій, як правило, залишаються непоміченими та не викликають 
суспільного резонансу. 

Сьогодні організацію флешмобів використовують задля комерційних, 
передусім, рекламних потреб, а також з політичними мотивами, агітаційні 
флешмоби. Серед інших спільних рис реального і віртуального флешмобів є: 

– наявність правил гри (алгоритму конкретних дій, які мають виконувати 
учасники флешмобу, аби асоціюватися з рештою членів групи); 

– формат перфомансу (який би власне акт не відбувався у реальному чи 
віртуальному середовищі, він у кінцевому результаті має щось показати, 
донести, сформулювати, залишити);  

– будь-який флешмоб формально завжди має організатора, організаторів. 
У деяких випадках флешмоби ретельно плануються та штучно запускаються 

на вулицях чи у мережі. Інші ж акції «народжуються» знизу, наприклад, після 
спонтанного посту людини, яка не очікувала, що її ідею підхоплять і розмножать 
під хештеґом. Однак і в першому, і в другому випадку флешмоби отримують 
свідомо чи несвідомо задані імпульси, після яких розвиваються з 
непередбаченою динамікою або не розвиваються взагалі. 

Незважаючи на схожість концепцій реального і віртуального флешмобів, вони 
мають глибинні структурні відмінності, пов’язані з можливістю впливати на 
культуру. Ось, принаймні, деякі з них: у більшості випадків віртуальний 
флешмоб підтримується з офлайну. Він провокує дискусії, створення культурних 
об’єктів. Якщо говорити про ідейні віртуальні флешмоби, то зміни в реальному 
світі, як правило, і є їхньою основною метою.  

Закономірно, що реальний і віртуальний флешмоби одна з привабливих рис 
традиційного флешмобу – розмитість і невизначеність дійових осіб, що більшим 
є натовп, то меншою – індивідуальна відповідальність. Тобто, традиційний 
флешмоб ми розглядаємо через протиставлення Я- особистого і Я- 
колективного, при тому Я- колективне не дорівнює сумі Я- особистих. Натомість, 
коли йдеться про віртуальний флешмоб, зокрема флешмоб у соціальних 
мережах, кожен учасник діє персоналізовано, зі свого індивідуального акаунту, 
тут неможливо прикритися натовпом (іншими текстами) або розчинитися в 
ньому, незважаючи на те, що натовп існує. 

Віртуальний флешмоб також має певні переваги порівняно з традиційною 
рекламою, яку можуть транслювати лише з однієї або декількох сторінок 
соціальної мережі. Така «централізована» трансляція блокуватиметься 



41 
 

відповідно до стандартного алгоритму Facebook: чим більша аудиторія 
користувача X, тим менший її відсоток отримає повідомлення користувача X у 
свою стрічку новин. Натомість, пости віртуального флешмобу 
розповсюджуються від імені багатьох користувачів, а отже відбувається 
диверсифікація трафіку. 

Із попереднього пункту випливає важливий для усвідомлення парадокс, 
пов’язаний із віртуальним флешмобом, а саме: коли окрема особа приєднується 
до реальної масової акції, чим більшим є натовп, тим меншою – ймовірність, що 
цю окрему особу ідентифікують. У випадку з віртуальним флешмобом діє 
зворотний принцип. Якщо акцію в Фейсбуці влаштують троє користувачів, її 
помітять хіба що «друзі». Якщо ж віртуальний флешмоб набуває ознак вірусу, 
кожний новий пост може стати предметом прискіпливого вивчення, аналізу, 
коментування. Іноді через об’єктивні причини, іноді просто так. Шанси бути 
ідентифікованим зростають разом зі збільшенням віртуального натовпу. 

На відміну від традиційного, віртуальний флешмоб не має географічних меж, а 
також може бути сильно розтягнутим у часі, не втрачаючи при цьому 
популярність. Через свою плинну природу віртуальний флешмоб змушує як 
учасників, так і глядачів поринати в певні емоційні стани (рефлексія, сумнів, 
подив, роздратування…), тривалість яких залежатиме від індивідуальних 
психоемоційних особливостей окремих осіб. Перебування в таких станах є 
сприятливим ґрунтом для культурних трансформацій на різних рівнях. 

Віртуальний флешмоб, який не запущено штучно, не потребує жодних 
фінансових ресурсів. 

Задокументувати традиційний флешмоб доволі складно. Його необхідно 
відзняти з багатьох ракурсів. Для цього треба опинитися в потрібний момент 
у потрібному місці, із необхідним обладнанням та людським ресурсом. Ситуація 
ускладнюється ще й тим, що ані про традиційні, ані про віртуальні флешмоби, як 
правило, не попереджають завчасно. Знайти всіх учасників традиційного 
флешмобу майже неможливо, а намагання зробити це можуть не безпідставно 
трактуватися як певного роду тиск. У свою чергу, результатом віртуального 
флешмобу є хронологічно відсортована мультимедійна картотека, яка під 
хештеґом чекатиме на науковеосмислення або, принаймні, висвітлення в медіях. 

Віртуальний флешмоб формує в учасників культуру соціальної участі та 
соціальної відповідальності, стимулює глобальну дискусію з великим ступенем 
залучення. 

Приклади та основні принципи організації флешмобів.  
З часом поняття такого явища як флешмоб стало розширюватись. З’явилися 

сценарії, які не відповідали класичним правилам цих акцій. Проте основні 
принципи проведення флешмобів все ж таки залишились: самоорганізація через 
сучасні засоби комунікації, несподіваність для випадкових глядачів, залучення 
значної кількості учасників. 

В Україні флешмоби набули популярності з 2008 року. Серед найбільш 
відомих можна назвати акцію, що відбулась 29 червня 2014 до Дня молоді на 
Софійській площі у м. Києві. Молоді люди утворили фігуру карти України 
розміром 25 на 35 метрів. За словами організаторів флешмобу такі дії «потрібні 
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для підтримки морального духу громадян, вони об’єднують людей». Серед 
подібних акцій можна назвати також флешмоби: «Єдина Україна», «Обійми 
Україну!», «Молодь за єдність» та інші. Звичайно, такі заходи допомагають 
виховувати патріотизм, почуття гідності за власний народ і державу. 

Проект Патріаршої Комісії у Справах Молоді Української Греко-Католицької 
Церкви «Тося не зробить» має на меті підвищити активність молоді в 
громадській діяльності та в особистій відповідальності за своє життя через 
розповсюдження моделей позитивної та активної поведінки. Проект діє у 
6 напрямках: екологія, безпека на дорогах, сім’я, спілкування, освіта та допомога 
потребуючим. 

Як і будь-який інший культурний феномен, дещо примітивний флешмоб 
двотисячних мав пройти апробацію в різних суспільствах, пережити пік 
популярності та розпочати перехід від кількості до якості.  

Використання флешмобів в освітньому процесі. 
Психологи відзначають позитивність флешмобів, адже вони благотворно 

впливають на психологічний стан учасників, сприяють вираженню емоцій, 
допомагають звільнитися від скутості, розвивають навички самоорганізації і 
водночас почуття колективізму. 

У роботі з учнями флешмоби доцільні як акції короткочасні, що можуть 
охопити велику групу учнів та зафіксувати увагу дітей на якихось важливих 
явищах. Їх можна проводити як із виховною метою так і з розважальною, 
оздоровчою, щоб зняти, наприклад, емоційну напругу, чергувати розумову 
діяльність і фізичну активність. 

Приклади різноманітних флешмобів, які можна провести з учнями. 
Організація флешмобу «Пишіть грамотно» до Дня української мови та 
писемності з метою популяризація грамотного вживання української мови в усіх 
сферах суспільного життя. Сценарій заходу може бути надісланий певним 
школярам смс-повідомленням. Кожен учень, що братиме участь у флешмобі має 
підготувати кольорову картку зі словом на визначену тему. На перерві у 
зазначений час учні мають прикріпити ці слова на шкільному стенді. Усі дії 
мають виконуватись злагоджено, швидко, без пояснень. Інший приклад 
флешмобу «Я люблю українську поезію». У шкільному коридорі на перерві діти з 
різних класів (за попередньою домовленістю) нібито випадково мають 
зупинятися й читати по черзі уривки зі своїх улюблених поезій. Потім спокійно 
розійтись по кабінетах.  

Проведіть флеш-моб: «Подаруй чарівну кульку». Кожен учень бере повітряну 
кульку, на якій написано «чарівне» слово, заходить з нею в інший класс і 
говорить: «Дозвольте, будь ласка, поселити у вашому класі це чарівне слово. 
Використовуйте його в повсякденному житті». 

Популярними серед школярів, з вчительської практики, є флешмоби, коли 
учні утворюють різні фігури. Наприклад, на День Св. Валентина учні на 
спортмайданчику одягають червоні капелюшки й шикуються так, щоб 
утворилася валентинка (форма серця). Глядачі спостерігають за дійством із 
вікон школи. Цікавими для учнів є також танцювальні флешмоби, коли після 
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уроку раптово лунає музика і певна група учнів (учителів) починає злагоджено 
виконувати ритмічні рухи. Поступово до них приєднуються діти з різних класів. 

Отже, флешмоби допомагають учителеві урізноманітнити роботу з учнями, 
осучаснити її. До того ж тематика таких акцій може бути різноплановою, що 
дозволить педагогу максимально зацікавити дітей будь-якого віку. 

 
Практичне заняття 3 
Тема. Вимоги до укладання контрольного та індивідуального тексту екскурсій.  
Мета: розкрити відмінності індивідуального та контрольного тексту 

екскурсії, ознайомити із завданнями «портфеля екскурсовода». 

Питання для обговорення. 
1. Контрольний текст екскурсії – основа усіх екскурсій за певною темою. 
2. Складання індивідуального тексту екскурсії. 
3. Завдання «портфеля екскурсовода». 
Завдання до виконання. 
1. На основі контрольного тексту складіть індивідуальний текст екскурсії. 
2. За обраною темою екскурсії укомплектуйте «портфель екскурсовода» 

(не менше п’яти наочностей). 
 

Дидактичний матеріал 
Додаток 1 

Перелік рекомендованих тем екскурсій 
•  Історія однієї вулиці: вулиця Лесі Українки, проспект Волі. 
•  Історія й сьогодення Театрального майдану, Київського майдану. 
•  Архітектурні перлини Луцька. 
•  Сакральні пам’ятки древнього Лучеська. 
•  Природно-заповідні об’єкти м. Луцька. 
•  Луцьк – рідна домівка світових імен. 

Додаток 2 

Інформаційне забезпечення промислової екскурсії  
складають орієнтовні питання: 

1. Назва підприємства. 
2. Види роботи, які виконуються в основних цехах підприємства. 
3. Сучасне обладнання, що використовується в цехах. 
4. Основні професії на підприємстві. 
5. Технологічна послідовність обробки матеріалів. 
6. Опис технологічної послідовності обробки однієї деталі або вузла виробу. 

Додаток 3 

Вимоги до укладання «портфеля екскурсовода» 
Зміст «портфеля екскурсовода», його значення у використанні методичних 

прийомів показу стосуються методики підготовки й проведення екскурсії. 
«Портфель екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які мають історичну 
цінність і будуть використані протягом екскурсії. Це можуть бути: малюнки або 
фотографії зруйнованих будівель, панорами місцевості в минулому, портрети й 
фотографії людей, які мають відношення до теми екскурсії, копії документів, 
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рукописів, географічні карти, креслення, схеми тощо. До кожного експоната 
«портфеля екскурсовода» додається (або закріплюється до зворотного боку) 
анотація. Кількість таких експонатів має бути невеликою, щоб їх демонстрація 
не розсіювала увагу екскурсантів і не відволікала від подальшого перегляду 
експозиції.Кожен експонат повинен мати свій порядковий номер, який 
відповідає послідовності його показу. 

Додаток 4 

Структурні елементи письмової роботи: 
– вступ; 

– основна частина; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (за потреби). 

Вступ має висвітлювати актуальність обраної тематики екскурсії, мету, 
завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, наукові праці, які лягли в основу 
розробки екскурсії, значення екскурсії. 

У висновках бажано вказати проблеми виявленні під час складання екскурсії, 
перспективи вивчення вибраних Вами об’єктів. 

Технічні вимоги до оформлення письмової роботи 

Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
Шрифт – з 14 кегль, Times New Roman, одинарний інтервал. 
Кількість сторінок основного тексту – 10–12 с. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Продовжте визначення: екскурсія, як процес пізнання навколишнього 
світу, спирається на дві форми пізнання:_________________ і логічне мислення. 

 
2. Продовжте. Виділяють два основні підходи до визначення й розуміння 

суті екскурсії: 1) екскурсія – цілеспрямований та запрограмований наочний 
процес пізнання особистістю оточуючого світу; 2) екскурсія – 
це____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Співставте цілі та форми проведення екскурсії. 
1. Відпочинок.    А. Експедиція. 
2. Наукова.   Б. Прогулянка. 
3. Культурно-виховна.  В. Дорожня екскурсійна інформація. 
4. Загальноосвітня.   Г. Тематична екскурсія. 
 
4. За яким принципом зазвичай складають маршрут краєзнавчої екскурсії? 
А. Хронологічним. 
Б. Тематичним. 
В. Тематико-хронологічним. 
 
5. Який вид екскурсій рекомендується включати в оглядову екскурсію 

містом? 
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А. Географічні екскурсії. 
Б. Екскурсії на архітектурну тематику. 
В. Музейні екскурсії. 
Г. Заміські екскурсії. 
 
6. Виберіть методичні прийоми, які найчастіше використовуються 

в екскурсіях на історичну тематику. 
А. Прийом зорової реконструкції. 
Б. Прийом перемикання уваги. 
В. Прийом локалізації подій. 
Г. Прийом репортажу. 
 
7. Виберіть приклади екскурсійних об’єктів у мистецтвознавчих екскурсіях. 
А. Об’єкт природно-заповідного фонду. 
Б. Житловий будинок. 
В. Скульптура. 
Г. Меморіальна дошка.  
 
8. Чим географічні екскурсії відрізняються від природознавчих? 
А. Більшою протяжністю маршруту. 
Б. Більшою тривалістю екскурсії. 
В. Змістова сутність екскурсії включає інформацію про природні й культурно-

економічні особливості території. 
Г. Обов’язковим є використання прийому дослідження. 
 
9. Комплект наочних матеріалів, які використовуються у ході проведення 

екскурсій. 
А. Методична розробка екскурсії. 
Б. Маршрут екскурсії. 
В. «Портфель екскурсовода». 
Г. Картки екскурсійних об’єктів. 
 
Завдання 10. Базуючись на інформації літературних та Інтернет-джерел, 

користуючись знаннями про туристичні ресурси області, населеного пункту та 
особливості проведення екскурсій заповніть таблицю 

Приклади залучення туристичних ресурсів для проведення екскурсій 
Складові 

туристичних 
ресурсів  

(за Смалем І. В.) 

Назва об’єкта  
чи події 

Місце локалізації Найбільш зручний 
період для 

ознайомлення 

Природні    
Технологічні    

Суспільні    
Подієві    
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Завдання 11.Напишіть на вибір: реферат, повідомлення, доповідь, тези, 
виступ «Екскурсійні об’єкти міста (населеного пункту), області, ОТГ» 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМ 

1. Дайте визначення поняття «екскурсія», назвіть структурні елементи 
екскурсії. 

2. Назвіть загальні ознаки для всіх екскурсій. 
3. Які функції виконують екскурсії? 
4. Як класифікують тематичні екскурсії? 
5. Як класифікують природознавчі екскурсії за змістом? 
6. Як класифікують географічні екскурсії за охопленням території? 
7. Назвіть основні етапи розробки екскурсій. 
8. Назвіть основні види екскурсійної методики. 
9. Яка структура музейних екскурсій? 
10. Назвіть основні критерії відбору експонатів для музейної екскурсії. 
11. Назвіть методичні прийоми ведення музейних екскурсій. 
12. Назвіть методичні прийоми, які використовуються в природничих і 

географічних екскурсіях. 
13. Як класифікують літературні екскурсії за змістом та місцем проведення? 
14. За яким принципом будується маршрут літературної екскурсії? 
15. Скільки об’єктів доцільно демонструвати під час проведення літературної 

екскурсії? 
16. Назвіть основні методичні прийоми проведення літературних екскурсій. 
17. У чому різниця між оглядовими і тематичними мистецтвознавчими 

екскурсіями? 
18. Назвіть класифікацію мистецтвознавчих екскурсій. 
19. Наведіть приклади екскурсійних об’єктів у мистецтвознавчій екскурсії. 
20. Які методичні прийоми використовують у мистецтвознавчих екскурсіях? 
21. Як класифікують екскурсії на архітектурну тематику? 
22. Які об’єкти показу можуть включатися в архітектурну екскурсію? 
23. Які методичні прийоми використовують в екскурсіях на архітектурну 

тематику? 
24. У чому полягає історичний аналіз пам’яток архітектури під час екскурсії? 
25. У чому полягає мистецтвознавчий аналіз пам’яток архітектури під час 

екскурсії? 
26. Як класифікують екскурсійні об’єкти? 
27. Яке призначення «портфеля екскурсовода»? 
28. Вкажіть назви граф технологічної карти екскурсії. 
29. Чим індивідуальний текст екскурсії відрізняється від контрольного? 

Вкажіть перелік обов’язкової документації за темою екскурсії. 
30. Як оформляється методична розробка екскурсії? 
31. Назвіть методичні прийоми екскурсійного показу. 
32. Яким чином здійснюється показ меморіальної дошки на екскурсійному 

об’єкті? 
33. Назвіть основні критерії оцінки екскурсії. 
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34. Дайте визначення поняття «флешмоб». 
35. Назвіть види флешмобів. 
36. Чим відрізняється реальний флешмоб від віртуального? 
37. Назвіть основні правила організації флешмобів. 
38. Схарактеризуйте поняття «квест-технології». 
39. Окресліть алгоритм організації квест-виставки. 
40. Назвіть визначальні характеристики інтерактивної екскурсії. 

 
МАНДРУЄМО ВУЛИЦЯМИ «СТАРОГО МІСТА»  

(Індивідуальний текст екскурсій)  
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ЛУЦЬК. Першу згадку про Луцьк знайдено в 
Іпатіївському літописі 1085 року, коли йшлося про міжусобні чвари між 
нащадками Ярослава Мудрого. Цей літопис говорить про міцну фортецю. 
Тодішній волинський князь Ярослав Ізяславич виступив з військами, щоб 
захопити престол київського князя, але зазнав поразки, покинув Волинь. Згодом 
місто було зайняте Володимиром Мономахом. Щоправда дослідники міста 
мають підстави стверджувати, що воно виникло приблизно 1000 року. 
Археологічні ж дослідження вказують на існування поселень на території міста 
ще до часів неоліту (ІІІ тис. до н. е.). Назву Луцька пов’язують із його 
розташуванням на вигині річки Стир, який має форму лука. Є й інша версія за 
якою назва міста походить від імені вождя дулібів Луки. За княжих часів Луцьк 
називали «Лучськ» або «Лучеськ», і лише за Литовської доби назва міста набула 
сучасної форми. 

Історичні періоди розвитку міста за критеріями належності його до різних 
держав: 

кінець Х – друга третина ХІІ ст. – в складі Київської Русі, в період її 
роздробленості до 1199 р. – у Володимирському, а потім до 1340 р. – у Галицько-
Волинському князівствах; 

з 1340 по 1569 р. – в складі Великого Литовського князівства; 
1569–1795 рр. – центр Волинського воєводства (на цей період припадає ряд 

подій національно-визвольної боротьби); 
з часу третього розподілу Польщі (1795 р.) до Ризького договору 1921 р. – 

повітове місто Російської імперії; 
1921–1939 рр. – знову центр воєводства Польщі; 
з 17-го вересня 1939 р. в складі СРСР; 
з 1991 р. у складі незалежної України. 
У 1429 році на початку січня Луцький замок став відомий на всю Європу – 

тут відбувався з’їзд європейських королів і правителів. На захід, що 
символізував зародження європейської глобальної дипломатії, прибуло більше 
15-ти тисяч високопосадовців із свитами. Для порівняння, у всьому Луцьку тоді 
жило не більше 5-ти тисяч осіб). На з'їзд, приїхали монархи та посли приблизно 
двадцяти країн Центральної і Східної Європи. Серед них імператор Священної 
Римської Імперії король німецький, чеський та угорський Сигізмунд, король 
польський Ягайло, король датський і шведський Ерік IV, магістр пруський 
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Русдарх, магістр ліфляндський Альфрідус, а також великі князі: московський, 
тверський і рязанський; царі перекопської і заволзької Орд; молдавський 
воєвода; посли Римського Папи і візантійського імператора. (Спочатку до Луцька 
прибула польська делегація, згодом інші. Римський король запізнився і прибув 
до Луцька тільки в 20-х числах січня. Його зустріч була особливо пишною. 
Далеко за місто виїхали господарі на чолі з Вітовтом і Ягайлом та представники 
руської, латинської, вірменської, єврейської, караїмської громад Луцька. Після 
урочистої зустрічі процесія рушила до самого міста. Назустріч виходили багато 
людей з сіл, самих лучан та вже прибулих гостей з’їзду. Процес мав певне 
значення презентації, де кожен володар намагався подати своє представництво 
якомога пишніше, коштовніше, багатше. Все відбувалося під звуки дзвонів 
церков та костелів, труб, барабанів, сурм. Вітовт не шкодував грошей на 
найпишніші бенкети.  

Обговорювані учасниками з'їзду питання торкалися політичного, 
економічного, військового та релігійного аспектів життя Європи. Зокрема, 
волоське питання (поділ Молдовії між Польщею та Угорщиною), коронування 
Вітовта (було перенесене у зв’язку з протидією поляків, які не «пустили» корону 
у Литву),створення антитурецької коаліції, про вироблення правил торгівлі, 
податків, судноплавства у Балтії).  

Для міста Луцька з’їзд був важливою подією: він допомагав йому стати 
європейським містом, сприяв його благоустрою і розбудові.  

У 1432 році місту було дароване магдебурзьке право, самоврядування. Місто 
звільнялося від управління і суду королівських намісників, а на чолі його стояв 
війт, який обирався міщанами, як і магістрат – орган міського самоврядування, 
Проте це право часто порушувалося литовськими, польськими магнатами, а 
шляхта не підпадала під рішення магістрату. Грамота магдебурзького права 
зобов’язувала лучан захищати міські мури, влаштовувати щороку три ярмарки. 
У місті був склад солі з чорноморських лиманів і галицького Прикарпаття. Місто 
багатшало і тому приваблювало завойовників, у 1453 році місто нищили 
заволзькі татари, у1459 – кримські, у 1500 році татарська орда дощенту спалила 
місто, а в 1540 пожежа знищила місто і міські книги, в яких вівся опис його 
буття. 

Луцьк сучасний умовно ділять на Старе і Нове місто, яке займає площу понад 
42 кв.км. Луцьк є важливим транспортним вузлом Волині: розташований на 
перехресті автомобільних шляхів –за 85 км від кордону з Республікою Польща та 
за 150 км від кордону з Республікою Білорусь, 398 км до столиці України – Києва. 

У місті налічується 129 одиниць пам’яток історико–культурної спадщини 
(пам’ятки історії та культури місцевого та національного значень, пам’ятки 
архітектури та містобудування, пам’ятники монументального мистецтва 
національного значення).  

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «СТАРЕ МІСТО» республіканського 
значення створений постановою Ради Української РСР 26 березня 1985 року 
№ 130 «Про оголошення комплексу пам’яток та культури м. Луцька історико-
культурним заповідником республіканського значення». Площа заповідника 
становить 41 га. На території заповідника знаходяться історико-архітектурні 
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комплекси колегіуму з Петропавлівським костелом (XVII ст.), монастирів 
бригіток, шариток, домінікан, єврейська синагога, Покровська та 
Хрестовоздвиженська церкви, Лютеранська кірха (початок ХХст.); житлова 
забудова XVII–XX ст. (в тому числі – будинок родини Косачів, в якому нині 
розміщується дирекція заповідника, музей-аптека тощо. Найвизначніша 
пам’ятка Волині – Луцький Верхній замок, на території якого діють музеї, 
знаходиться унікальна споруда ХІІІ ст.церква Іоана Богослова. Також до 
історико-культурного заповідника відносяться рештки Окольного замку. 

 
Луцьк славиться репутацією надійного партнера, дбайливого господаря, 

доброзичливого сусіда. Лучани люблять своє місто і завжди раді гостям, яких 
зустрічають із щирою українською гостинністю, адже недарма покровителем 

міста є Святий Миколай, який відомий на весь світ добрими справами та 
бажанням допомагати людям. Зображення Святого ми знаходимо на гербі міста 
ХІV ст., з посохом і книгою в руках. «Повість минулих літ» розповідає, що Святий 
Миколай та святий Іооан Златоустий захистили місто від набігу хана Куремси. 
Пам’ятник Святому Миколаю споруджено біля будинку міської ради.  

 
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ БУДІВЛІ 

(Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир УПЦ КП) 
 
«Монастир, який завжди буде Луцькою вязницею», – так писали «Хроніки 

Любарта» про цю величну споруду в серці історико-культурного заповідника 
«Старий Луцьк», яка за більш ніж чотири століття пройшла шлях від обителі для 
праведниць найповажнішого католицького ордену бригіток до закривавлених 
камер для патріотів. 

Приміщення звели на основі палацу одного з князів Радзивіллів – Альбрехта 
Радзивілла, який був луцьким старостою. Майже чотири століття тому він віддав 
свій палац під монастир чину Св. Бригіти. Згодом споруду суттєво розбудували, 
було зведно костел, келії для черниць. У XVII–XVIII століттях тут, крім кляштору 
(чоловічий монастир), діяла школа для дівчат-сиріт та шляхетних лучанок. 
Монастир бригіток пережив кілька пожеж, остання з яких (у  травні 1845-го) 
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змінить долю цих мурів. Провину за важкі втрати перекладають на монахинь-
бригіток, які не впустили пожежників у кляштор, на якому зайнявся ґонтовий дах, 
а через сильний вітер пожежа охопила все місто. Це посилило боротьбу проти 
польської імперської політики: декретом Сенату конфісковуються багаті фонди на 
відшкодування збитків, а невдовзі ліквідовується і сам кляштор Святої Бригіти. 
Споруда головного корпусу використовується для поліцейської управи і поштової 
контори з квартирами для службовців», – згадував найвідоміший в’язень Луцької 
в’язниці Микола Куделя, котрий за життя кілька разів побував у її камерах і 
залишив згодом безцінні свідчення. У Волинському краєзнавчому музеї діє 
виставка «Шевченківська світлиця Миколи Куделі». 

Дослідник історії Волині Олександр Панасюк стверджує, що за період з 1939 
по 1941 роки радянською владою було репресовано 10 % населення. 

Із початку 1940 року на Волині розпочалися масові депортації, арешти, 
вбивства. До Луцька звозили «неугодних» з усіх куточків Волині. Архівні 
документи свідчать, що на 10 червня 1941 року у Луцькій в’язниці утримувалося 
2117 ув’язнених. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти ОУН, 
священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції. Усіх їх 
планувалося евакуювати у Вологду та Астрахань. Для цього виділялося 
75 вагонів. Проте 22 червня 1941 року приблизно о 14:00 Луцьку в’язницю 
бомбардували ворожі німецькі літаки. Після закінчення бомбардування в’язні 
вчинили бунт. Але втекти пощастило одиницям. Навздогін утікачам були 
вислані наряди НКВС, які розстрілювали їх на місці або повертали до в’язниці. 
Наступного дня під цими мурами були розстріляні тисячі в’язнів. Тіла закопали в 
кількох ямах на території колишнього кляштору. Трупи присипали вапном. Так 
на території Луцької в’язниці НКВС, за наказом Берії, відбувалася так звана 
ліквідація бранців, яких тодішня влада не могла евакуювати вглиб СРСР. 

У 2017-му земля видала нагора одне з страшних поховань на території 
монастиря. Коли ремонтували дорогу під входом до колишньої вязниці, виявили 
кістки. Після розкопок з’ясувалося, що то – одна з ям, де нарахували більше сотні 
вбитих. Переважна більшість – чоловіки від 18 до 20, рідше до 40 років. Після 
ексгумації ці останки перепоховали на подвір’ї монастиря, у крипті біля 
пам’ятних дошок з іменами розстріляних, де щороку 23 червня відбуваються 
заходи щодо вшанування загиблих. 

Монумент на честь жертв розстрілів було відкрито у 2004 році. Автор – 
архітектор Андрош Бідзіля. Монумент установлено з ініціативи Обласної 
Асоціації волинських незалежних письменників ім. Павла Чубинського, коштом 
Луцької міськради й родини Ничипоруків (Канада). 

Післявоєнна історія будівлі. У 1958-му році, чиновники Радянської України 
вирішили розмістити у стінах Луцької в’язниці музичне училище. Так, у цих 
мурах аж до 1998-го вчили прекрасному дітей, як би цинічно це не звучало. 
Камери для в’язнів стали навчальними класами, коридор прикрасили 
величезним панно зі скрипалями…, але моторошна історія «просочувалася» 
крізь закривавлені міцні стіни. Сьогодні частину споруди займає монастир, там 
проведено реконструкцію і облаштовано келії. У 2012-му в цих стінах відкрили 
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і церкву. Назвали її на честь новомучеників і сповідників ХХ століття. Там щодня 
звучить молитва і поминають жертв, що полягли під цими мурами. 

Про тюремне минуле пам’ятки «свідчать» ґрати на вікнах і навіть дивні вічка в 
стінах, що колись слугували для того, щоб з однієї кімнати стежити за тим, що 
відбувається в іншій. 

Як розповідає благочинний монастиря ієромонах Арсеній, церква розташована в 
одній із загальних камер. За деякими свідченнями, саме в цих стінах катували під 
час допитів в’язнів. У центрі храму – ікона, яку луцький художник Володимир 
Жупанюк намалював спеціально для нього. З неї дивиться Богоматір, довкола якої – 
зображення святих, котрих особливо шанують на Волині, та образи луцьких в’язнів, 
за плечима яких стоять мури старого Луцька. 

Тут же, у храмі, можна побачити карцер, який розкопали під час облаштування 
храму. Невелике приміщення було дощенту засипане землею. До нього вели 
низькі двері, що замуровані. Нинішні господарі споруди припускають, що саме 
через ці двері у карцер потрапляли ув’язнені. Усередині – зруйнована цегляна 
кладка, що може свідчити і про те, що сюди кидали гранати під час розстрілу в 
1941 році. 

Доля пам’ятки все ще не вирішена. Волинські історики, громадські діячі, 
очевидці подій 1941-го та родичі розстріляних вважають, що в цих мурах мало б 
знайтися місце і для облаштування музею. Щоправда, для цього треба суттєві 
інвестиції. А поки що і в храмі, і в обителі-тюрмі невпинно лунає молитва, яку 
звершують ченці Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря.  
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ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ВУЛИЦІ  
(Вулиця імені Лесі Українки) 

 
Надзвичайно цікава в архітектурному та історичному плані є пішохідна 

вулиця Луцька – вулиця Лесі Українки. Сучасну назву вулиця отримала на 
початку 1990-х років. Вулиця зародилася в епоху середньовіччя, наприкінці 
ХVІІІ ст. почалася її інтенсивна розбудова, з ХІХ ст. була головною, з 1980-х років 
стала пішохідною. 

Проте в різні історичні епохи вулиця та місцевість довкола мала різні назви – 
Пречистенська, Олицька, Дубнівська, Шосова, Імператора Миколи ІІ, Головна 
(1915–1916 рр.), Ягеллонська (1920–1930 рр.), Сталіна, Радянська.  

Тягнеться вулиця Лесі Українки від Театрального майдану до майдану 
Братський міст. Довжина вулиці близько 730 м. 

  
 
На Театральному майдані варто звернути увагу на історичний об’єкт – Свято-

Троїцький собор, який з 12 серпня 1992 року є кафедральним храмом 
Волинської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату та 
пам`ятником архітектури національного значення. У соборі є два храми: верхній 
присвячено Святій Трійці, нижній – на честь Преображення Господнього. Діє 
Центр християнського виховання дітей і молоді. 

Історична довідка. Споруда первісно була монастирем бернардинців. 



53 
 

У 1643 році пані Агнешка Станішевська, дружина луцького земського судді 
Войцеха Станішевського, купила ґрунти біля костелу Святого Хреста і 
подарувала їх ордену бернардинів, які на той час прибули в місто. Агнешка 
Станішевська також фундувала при бернардинах шпиталь для вбогих і придбала 
для них кам’яницю поруч. Біля монастиря знаходилися два обгороджені 
цвинтарі, господарські будівлі, тартак, городи. У 1793 році російські війська 
захопили комплекс і використовували його як військовий склад до 1800 року. 
У 1853 році був підданий касації луцький бернардинський монастир. Монахи 
ордену були змушені покинути місто, однак храм продовжував діяти 
як парафіяльний католицький до липня 1864 року. Перебудований на собор у 
1877–1879 роках, проект архіт. К. Раструханова. Над центральною частиною 
костелу звели великий купол, а над нартексом – високу одноярусну дзвіницю. 
Грошей на завершення робіт не вистачало, оскільки населення православного 
віросповідання в Луцьку в середині XIX століття було лише 5,5 %, то грошової 
допомоги суттєвої бути не могло від пастви. Двоповерхові галереї, які сполучали 
колишній костел із монастирським приміщенням, розібрали, а матеріал продали. 
Храм мав три підземні ходи, що є свідченням про оборонну функцію комплексу. 
Два з них мали розміри 120 х 0,6×1 м, вели до річки і в певному місці 
сполучалися. Вони були знищені під час будівельних робіт у 1960-х роках. Однак 
залишився третій, малодосліджений. Він має вести у бік сучасного перехрестя 
вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, де колись знаходилися міські Малі ворота 
(на цьому місці нині встановлено пам’ятний знак). Закінчення робіт і передача 
духовному відомству відбулися у 1879 році. І лише 24 вересня 1880 року собор був 
освячений. Найбільший дзвін собору вилитий у 1907 році, окрім того, 
викорисовується ще вісім дзвонів. Найстаріший з них вилитий у 1820 році. 
Загалом на перебудову було задіяно 13 різних архітекторів та проектантів. 
Поруч із собором знаходиться старовинний цвинтар, на якому збереглося кілька 
могил з початку XIX століття.  

Навічно залишилось імя Лесі Українки в місті. На центральній площі міста – 
Театральній споруджено в 1977 році пам’ятник поетесі. Автори: А. В. Німенко, 
М. І. Обезюк. Ім’я поетеси носить Східноєвропейський національний університет, 
де діє музей присвячений Лесі Українці. 

Вулиця Лесі Українки зберігає чимало будинків різних епох та стилів. Старіші 
будівлі містяться у нижній частині вулиці біля Старого міста, новіші 
розташовуються у верхній, поруч із Театральним майданом. 

Будинок Кронштейнів, 1890–1894 рр. Нині тут розміщується Медичний 
коледж (вул. Лесі Українки, № 2). Проте у різні часи розташовувалися різні 
організації – від дворянського зібрання до Луцького магістрату. У 1928 р. було 
ліквідовано ліпнину на будинку, що нібито псувала його естетичний вигляд. 
Загалом, його вигляд змінився у міжвоєнний час. 

Неподалік в іншому будинку Кронштейнів, якого вже немає, розташовувалася 
пошта, а перед нею було встановлено знак, який вказував відстань до інших 
населених пунктів. Будинок дуже постраждав під час бомбардувань. Збереглися 
світлини з обваленими поверхами цієї споруди. У радянський час на цьому місці 
спорудили новий будинок – відомий нині за назвою «Зося». Найстаріший 
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будинок на вулиці, зведений у цегляному стилі. Пам’ятка архітектури початку 
ХІХ ст. (вул. Лесі Українки, № 5). Будинок з прикладом декору ХІХ–ХХ ст. (вул. 
Лесі Українки, № 13).  

За невеличким сквериком можна побачити будівлі колишнього монастиря 
тринітаріїв (вул. Сенаторки Левчанівської, 4 (до 2007 року вулиця мала назву 
Медведєва). 

Історія монастиря тринітаріїв. Наприкінці XII століття десь на теренах 
Пікардії, за 80 кілометрів від нинішнього Парижу, двоє набожних чоловіків 
вирішили заснувати релігійний орден для милосердної справи – викупу 
християн із мусульманської неволі, назвали орден в честь Святої Трійці – Ordo 
Sanctissimae Trinitatis. Папа Римський дав дозвіл і затвердив статут. Орден став 
ширитися Європою і мав успіхи, за 400 років своєї діяльності викупив з неволі 
більше 30 тисяч осіб. Серед них був і Сервантес. До нас орден потрапив 
наприкінці XVII століття. 

У 1717 р. У Луцьку був стверджений орден тринітаріїв, якому було 
вирішено передати церкву св. Михайла ХІV ст. на Помостичах. За храм точилася 
постійна боротьба між православними та уніатами, а на початку ХVІІ ст. він 
почав занепадати. Тринітарії взяли на себе зобов’язання відремонтувати 
будівлю та зберегти посвяту Архангелу Михаїлу.Ченці ордену купили поряд із 
церквою землю, де почали будувати новий бароковий комплекс, що складався з 
монастиря та костелу. Коштів для будівництва великого костелу в ченців не 
було, але їм допоміг випадок. Історію про нього описав невідомий чернець 
луцького бернардинського монастиря у праці «Опис міста Луцька і Волині». За 
його свідченнями, якось із Поділля на Волинь мандрував скарбник (той, хто 
завідував фінансами) із Брацлава Павло Майковський. Їдучи до Луцька, він 
дізнався, що бернардини не мали власного мурованого костелу. Скарбник 
вирішив свої гроші віддати «на хвалу Божу», щоб ченці могли збудувати 
величний бароковий храм. 

За описом ченця, Майковський із якоїсь причини не став наближатися до 
монастиря бернардинів своїм великим екіпажем, а підійшов пішки, маючи на 
собі одяг бідняка. Коли попросився у бернардинів на ніч і на вечерю, то ті дали 
йому тільки шматок хліба і кухоль пива. Така «щедрість» не сподобалася 
багатому скарбнику і він пішов по теперішній вулиці Лесі Українки вниз – туди, 
де був маленький і напівдерев’яний монастир тринітарів. Ті його щедро 
погодували, хоча самі не мали достатньо коштів. За такий прийом Майковський 
вирішив гроші, спочатку призначені для бернардинів, віддати тринітаріям. Так, 
останні отримали можливість збудуватися. Але і про перших спонсор не забув. 
Він призначив їм «пенсію»: щотижня бернардини могли отримати одну хлібину, 
а щомісяця – бочку пива. Це ті самі щедроти, якими хотіли наділити спершу 
«бідного» і голодного мандрівника скупі ченці. 

Як пише історик архітектури Богдан Колосок, тринітари вели будівництво 
9 років і вже в 1729 році освятили новий костел. На його фасаді, на прохання 
Майковського, розмістили напис «З твоїх дарів і пожертв даруємо тобі, Господе». 

Цікаво, що ми і сьогодні можемо бачити, як виглядав той перший костел. 
У Музеї волинської ікони збереглася ікона святого Каетана (Ігнатія), на якій 
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костел детально прописаний. Припускають, що ікону малювали в середині XVIII 
століття для луцьких тринітарів. 

11 листопада 1729 року було освячено новий тринітарський костел Архангела 
Михайла та Апостола Павла. Стару Михайлівську церкву було розібрано. Зі 
східного боку до костелу примикав П-подібний монастир із внутрішнім двором. 
Територія була обгороджена муром із двоярусною брамою.  

Дослідники припускають, що архітектором комплексу тринітарів у Луцьку був 
Кацпер Бажанка – автор верхівки кафедрального собору у вавельському замку в 
Кракові. Монастир і костел у Луцьку збудували у стилістиці бароко. 

Храм і монастирські коридори, стіни та стеля були прикрашені фресками, 
картинами талановитого художника Яна Прехтлі, який жив у монастирі. На його 
поліхромних роботах зображувалася історія ордену на теренах Речі Посполитої. 

У костелі містився орган. У головному вівтарі, оздобленому позолотою, ченці 
поставили скульптуру Христа Назаретського, яку привезли з Риму в Луцьк у 
1732 році. Навколо Христа стояли ще 4 скульптури: одна з них зображала 
Архангела Михаїла як пам’ять про давню православну Михайлівську церкву. Інші 
10 вівтарів у храмі були різьблені, авторства місцевих майстрів. 

Як і в кожному монастирі, тут була своя бібліотека. Вона розташовувалася в 
тій частині приміщення, вікна якої виходять на замок Любарта. За описами 
дослідників, бібліотека була прикрашена різьбленими меблями з іонічному 
стилі. Шафи були оздоблені рослинним орнаментом. За пізнішими описами 
Юзефа Крашевського, який відвідав монастир, на стелі бібліотеки 
розміщувалися алегоричні зображення мудрості з сімома колонами і сімома 
цнотами. 

Крім різноманітної літератури, тут були і праці самих луцьких тринітарів. 
Наприклад, є відомості про ілюстровані трактати настоятеля монастиря 
Олександра Венславського. 

У 1777 році костел дуже постраждав від пожежі. Через це його довелося 
перебудовувати. Храм позбувся шпилів, а його стилістика набула форм 
класицизму. 

Тринітраські ченці відігравали важливу роль у розвитку шкіл на Волині. 
Орден регулярно передав значну суму на розвиток освіти краю. Під час війни 
1812 р. монастир тимчасово використовувався як військовий шпиталь. 
Після входження Волині до складу Російської імперії положення ордену почало 
погіршуватися, оскільки російська адміністрація боролася проти католицизму. 
У 1845 р. у луцького тринітарського конвенту було забрано маєтки на Яровиці, 
Вишкові, Ківерцях, Сокиричах та ін., а в 1849 р. костел був скасований взагалі.  

У 1863 р. тут була в’язниця для політичних в’язнів, а в 1869 р. було розібрано 
костел. Будівельні матеріали використали на будівництво військового шпиталю 
у селі Красному, що згодом стало західною околицею міста.  

У 1870-х роках не залишилося і сліду від костелу, був лише монастир. У 1880 
році будівлю трохи переобладнали і розмістили в ньому Окружний суд, де у 
міжвоєнне двадцятиліття, коли Волинь входила до складу ІІ Речі Посполитої, 
відбулися гучні справи над комуністами, а поряд проводилися їхні страти.  
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Поряд з місцем, де стояв костел Луцьке братство спорудило Іверську капличку 
(спалено у 1961 р.). Каплицю за кошти Луцького братства збудували у 1894 році 
для кількох ікон, виготовлення яких у Москві замовив генерал-лейтенант 
Всеволод Панютін. Головна ікона ‒ Іверської Богоматері. 

Це була дуже гарна для свого часу і стилістики капличка. Збудована у 
цегляному стилі, вона була майстерно оздоблена фігурною цеглою жовтого та 
червоного кольорів, з кольоровими шибками, дерев’яними різьбленими 
елементами.  

У 1890 році місто відвідав імператор Олександр ІІІ. Для цього навіть з 
Ківерець до Луцька проклали залізницю. У жовтні 1913 року з ініціативи 
Окружного суду поставили йому пам’ятник. Він був типовим для міст імперії, 
бюст царя і двоголовий орел на високій стеллі. Встановили пам’ятник у 
внутрішньому дворі суду. Проте в часи Першої світової війни пам’ятник зник. 

16 листопада 1917 року колишній монастир тринітарів опинився в центрі 
революційних подій, тут зібралися військові частини Луцького гарнізону. 

У тридцятих роках в приміщенні нинішнього міськрайонного суду був офіс 
парамілітарної організації LOPP (Ліга оборони протигазової та протиповітряної). 
Цікаво, що біля входу у ліве крило монастиря під ногами знаходиться бетонна 
реклама про вступ до організації, вмурована у тротуар. На ній напис – «Чи є 
членом LOPP?» 

Після того, як Волинь приєднали до СРСР у 1939 році, вулицю Ягеллонську 
перейменували у Сталіна і біля каплиці Іверської Богоматері поставили 
бронзову скульптуру вождю. Фізично, пам’ятник стояв на місці, де раніше був 
костел тринітарів. Час не зберіг той монумент – у 1956 році його знесли, щоб 
«розвінчати вождя». 

Сама ж капличка була зруйнована владою і стерта з лиця землі у 1961 році. 
Ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття, яка прибула до Луцька з Москви, як 
дар для Іверської каплички, в ніч з 13 на 14 червня 2002 року була викрадена із 
Свято-Троїцького собору зловмисниками, де зберігалася. Її місцезнаходження 
невідоме. Довгий час у сквері стояв пам’ятник-погруддя Степану Бойку, який був 
закатований після суду як член КПЗУ. Скульптурну композицію демонтували в 
рамках декомунізації. 

Нині у приміщеннях монастиря діє військовий госпіталь. 
Далі пройшовши вулицею можна побачити будинок у стилі модерн, 20-і рр. ХХ 

ст. Збудований товариством «Гранберг і Грінберг Стокгольм-Петербург». Нині 
приміщення займає ломбард, кафе та житло (вул. Лесі Українки, № 32). 

На перетині з вулицею Кривий Вал розташовується єдиний старий будинок на 
вулиці зі збереженим куполом оригінальної форми, поч. ХХ ст. Використовується 
під банк та офіси. (вул. Лесі Українки, № 53). 
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Військовий госпіталь (колишній монастир Тринітаріїв) 

 

  

Іверська капличка Зображення монастиря на іконі Ігнатія 
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ДОДАТКИ 
Додоток 1 

АНКЕТА 
 

Шановні колеги! 
Просимо прийняти участь в опитуванні щодо впливу соціокультурного 

простору регіону на розвиток загальнокультурної компетентності 
педагогічної громадськості. 

Прізвище вказувати не потрібно: дані дослідження будуть використані в 

узагальненому вигляді. 

 
1. Які чинники найбільше мотивують Вас до розвитку загальнокультурної 

компетентності? 
1 Приклад і вплив колег  

2 Організація праці в школі  

3 Увага до визначеної проблеми зі сторони дирекції навчального закладу  
4 Позитивний імідж, визнання, авторитет серед учнів, колег, батьків, 

громади 
 

5 Розвиток особистих здібностей, творчих задатків  

6 Розширення культурного кругозору  

7 Налагодження ефективної взаємодії з учнівським колективом  

8 Відчуття емоційного задоволення від спілкування з творами мистецтва  

9 Внутрішня потреба в постійному підвищенні свого культурного рівня  

10 Духовний розвиток  

11 Кар’єрний ріст  

12 Інше (напишіть)  

 
2. Які фактори є перешкодою для розвитку загальнокультурної 

компетентності педагогів? 
1 Власна інерція  
2 Розчарування, які мали місце раніше  

3 Відсутність підтримки й допомоги від адміністрації навчального закладу  
4 Негативне сприйняття оточуючими Ваших змін і прагнення до розвитку 

загальнокультурного рівня 
 

5 Стан здоров’я  
6 Нестача часу  

7 Недостатня поінформованість про культурно-просвітницькі заходи  
8 Обмежені матеріальні ресурси  

9 Інше (напишіть)  

 
3. Чи створені у вашому навчальному закладі умови для розвитку 

загальнокультурної компетентності вчителів? 
1 – так 

 
2 – частково  3 – ні 

 
4 – важко відповісти 
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4. Якщо на попереднє запитання Ви обрали варіант відповіді «так» і 
«частково», то вкажіть, будь ласка, які саме? _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Які культурно-просвітницькі заходи Ви відвідали (були учасником) за 

останні 2–3 роки? (Наприклад, виставки, музейні квести, вистави, майстер-

класи, концерти, фестивалі...) ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Звідки Ви черпаєте інформацію про культурно-просвітницькі заходи? 

____________________________________________________________________________________________________ 
  
7. Назвіть інформативно-презентаційні форми культурно-просвітницького 

характеру, які б Ви хотіли, щоб були запропоновані під час курсів 
підвищення кваліфікації? 

1 Флеш-моби  
2 Презентації новинок художньої та фахової літератури  
3. Мистецькі майстер-класи  
4 Пересувні виставки  
5 Зустрічі з видатними людьми краю  
6 Анонси культурно-просвітницьких заходів міста, області  
7 Розміщення анонсів про заходи культурно-просвітницького спрямування 

на сайті ВІППО 
 

8 Інше (напишіть)  

 
8. Вкажіть, які елементи соціокультурного середовища є найбільш 

значимими для Вашого культурного зростання?  
1 Відвідування кінотеатрів  

2 Відвідування театрів  

3 Відвідування філармоній  

4 Відвідування музеїв  

5 Відвідування виставок  

6 Відвідування бібліотек  

7 Відвідування історико-краєзнавчих екскурсій  

8 Відвідування релігійних установ  

9 Інше (напишіть)  

  
 9. Які компоненти соціокультурного простору дозволяють Вам 

найбільше ефективно організовувати навчально-виховний процес? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
10. Ваш вік _____________ 
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11. Ваша стать   
1 Чол.  
2 Жін.  

 
12. Ваш педагогічний стаж 

1 5 років  
2 10 років  
3 20 років  
4 Більше 20 років  

 
13. Ваше місце проживання 

1 Місто  
2 Село  
3 м. Луцьк  

 
Дякуємо за співпрацю! 

 

Додаток 2 

Анкета 
 

Шановні колеги! 
Просимо прийняти участь в опитуванні щодо ефективності інноваційних 

форм роботи в розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у 
системі післядипломної педагогічної освіти. 

Прізвище вказувати не потрібно: дані дослідження будуть використані в 

узагальненому вигляді. 

 

1. Чи маєте Ви можливість під час курсів підвищення кваліфікації 
розвивати свою загальнокультурну компетентність? 

1 – так 2 – частково 3 – ні 

   

 
2. Якщо на попереднє запитання Ви обрали варіант відповіді «так» 

і «частково», то зазначте, учасниками яких культурно-просвітницьких 
заходів Ви були під час курсів підвищення кваліфікації? 

1 Концертів  
2 Мистецьких майстер-класів  

3 Відвідування музеїв міста та області  
4 Оглядових екскурсій музеєм історії освіти Волині  

5 Відвідування бібліотек  
6 Відвідування Волинського обласного академічного театру  імені Т. Г. Шевченка  
7 відвідування кінотеатрів  
8 відвідування художніх галерей  
9 різноманітних виставок  
10 презентацій новинок художньої та фахової літератури  
11 зустрічей з видатними людьми краю  
12 Інше (напишіть)  
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3. Чи схвалюєте Ви запровадження інноваційних форм роботи зі 
слухачами курсів підвищення кваліфікації щодо розвитку 
загальнокультурної компетентності?  

 
 

 
4. Чи користуєтесь Ви інформацією рубрики «Культурно-педагогічний 

експрес» (сайт ВІППО, сторінка науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій та координації діяльності РМК/ММК)? 

1 – так   2 – ні 
  

 
5. Вкажіть, будь ласка, які саме інформаційні матеріли рубрики Вас 

найбільше зацікавили чи могли б зацікавити? 
1 Анонси культурно-просвітницьких заходів міста, області  
2 Інтернет-посилання культурно-просвітницького спрямування: 

каталог віртуальних екскурсій музеями України та світу; 
каталог культурно-просвітніх закладів міста із зазначенням адрес, сайтів 

 

3 інформаційно-методичні матеріали культурно-освітнього характеру, 
презентації 

 

4. Ваші пропозиції:  

 
6. Учасником яких форм роботи квест-студії «Культурний маршрут» Ви 

хотіли б бути під час курсів підвищення кваліфікації? 
Інформаційно-презентаційних форм роботи культурно-просвітницького 
спрямування: 

 

мистецьких майстер-класів;  
інтерактивної екскурсії в музей історії освіти Волині;  
музейних квест-виставок та інших виставок;  
флеш-мобів (літературних, мистецьких, фото);  
зустрічей з видатними людьми краю;  
презентації віртуальних екскурсій;  
інше (напишіть)  
Організація дозвілля:   
тематичних та оглядових екскурсій містом (з використанням елементів квест-
технологій); 

 

екскурсій вихідного дня;   
відвідування музеїв міста;  
інше (напишіть)  

 
7. Які форми роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності, 

на Вашу думку, є найбільш дієвими та цікавими для учнів? ______________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Які, на Вашу думку, найбільш ефективні шляхи розвитку 
загальнокультурної компетентності педагогів в системі післядипломної 
педагогічної освіти? 

1 – так   2 – ні 
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1 Забезпечення інформування педагогів про можливості соціокультурного 
простору регіону щодо розвитку загальнокультурної компетентності 
на сайті ВІППО, у рубриці «Культурно-педагогічний експрес» 

 

2 Запровадження інноваційних форм роботи зі слухачами курсів підвищення 
кваліфікації щодо розвитку загальнокультурної компетентності 

 

3 Коригування варіативної складової навчальних планів відповідно 
до соціологічних опитувань слухачів курсів підвищення кваліфікації 

 

4 Проведення загальнокультурних заходів у ВІППО: 
блогодійних концертів 

 

5 Укладання інформаційно-методичних матеріалів щодо розвитку 
загальнокультурної компетентності особистості 

 

6 Розробка спецкурсу щодо розвитку загальнокультурної компетентності, 
зазначте тематику 

 

7 Інше (напишіть)  

 
9. Ваш вік_____________ 
 
10. Ваша стать  

1 Чол.  
2 Жін.  

 
11. Ваш педагогічний стаж 

1 5 років  
2 10 років  
3 20 років  
4 Більше 20 років  

 
12. Ваше місце проживання 

1. Місто  
2. Село  
3. м. Луцьк  

 
Дякуємо за співпрацю! 

 

Додаток 3 

ОПИТУВАЛЬНИК 
щодо організації флешмобів та покращення якості їх проведення 

 
Звідки Ви дізнались про флешмоб? Вкажіть джерело інформації_____________ 
Ваша позиція щодо акції: 
o  не маю власної думки щодо акції; 

o  утрималися від активної участі у флешмобі; 

o  відмовляєтеся висловлювати власну думку; 

o  пасивно споглядали;  

o  взяли участь у флешмобі; 

o  залишили пост (правдивий, частково правдивий, неправдивий) (підкресліть 

потрібне). 
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Ваша позиція щодо автора віртуального флешмобу: 
o  виявили довіру до автора посту; 

o  виявили вдячність авторові посту за його участь у флешмобі – виразили 

емпатію, солідарність, підтримку (підкресліть потрібне); 

o  виявили недовіру до автора посту – скептично поставилися до його історії. 

 

Ваші побажання та пропозиції щодо: 
організації флешмобу______________________________________________________________________; 
тематики нових флешмобів______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________; 
видів флешмобів____________________________________________________________________________. 

 
Дякуємо за співпрацю! 

 
Додаток 4 

КАТАЛОГ МУЗЕЇВ МІСТА ТА ОБЛАСТІ 
 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Головний музей Волинської області, найбільший і найдавніший з нині діючих музеїв Волині. 

Відкритий 16 червня 1929 року у м. Луцьку як Волинський музей. У 1940 році на базі закладу було 
організовано обласний історико-краєзнавчий музей.  

У роки Другої світової війни колекція музею зазнала значних втрат, однак уже 1944 року, одразу 
після визволення Волині від фашистських загарбників, музей відновив свою роботу як Волинський 
державний історико-краєзнавчий музей.  

17 серпня 1985 року Волинський краєзнавчий музей було відкрито у новому приміщенні в 
центрі Луцька. 

Нині Волинський краєзнавчий музей має в своєму складі ще п’ять діючих музеїв. Це філія – 
Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, створений 1949 року, чотири 
відділи: Художній музей (1973 р.), Музей волинської ікони (1993 р.) і Музей історії Луцького братства 
(2011 р.) у Луцьку, меморіальний музей В’ячеслава Липинського (2011 р.) у с. Затурці 
Локачинського району. Створюється Музей етнографії та народних промислів Волині у Луцьку. 

 
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
На сьогодні у фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається понад 140 тисяч експонатів 

основного фонду, які репрезентують природу, історію, етнографію, мистецтво волинського краю. Музей 
має багату колекцію природничо-наукових матеріалів, колекції геологічних мінералів, рослин, тварин. 
Історія Волині з найдавніших часів і до сьогодні представлена унікальними пам’ятками археологічної 
збірки, нумізматичної колекції, етнографічними матеріалами, писемними документами, зразками 
сакрального мистецтва (іконопису, сніцарства, металопластики, ковальства, шитва).  

Музей має велику збірку народно-ужиткового мистецтва: вироби ткацтва і вишивки, зразки 
волинського народного костюму. Останніми роками у музеї створено особові фонди видатних 
діячів історії та культури волинського краю, зокрема митрополитів УАПЦ Анатолія Дублянського 
та Полікарпа Сікорського, історика і політолога В’ячеслава Липинського, художника-вояка УПА Ніла 
Хасевича та інших. 

Колекції музею представлені в експозиції, яка складається з розділів природи, давньої та 
новітньої історії, тематичних виставок. Експозиція музею розміщена на площі понад 2 тисяч кв. м у 
23 стаціонарних та 9 виставкових залах, вона побудована за тематичним (відділ природи) і 
тематично-хронологічним принципами (відділ історії).  
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Матеріали відділу природи розміщені у 8 залах, доповнені озвученими діорамами, розповідають 
про природу волинського краю, знайомлять з геологічною будовою, кліматом, річками й озерами, 
багатою флорою і фауною Волинської області. Відділ давньої історії охоплює період 
історії волинського краю від найдавніших часів до 1917 року. Експозиція постійнодіючої 
етнографічної виставки «Духовна культура Волині» представляє народноужиткове мистецтво 
Волині – вироби ткацтва і вишивки, зразки волинського народного костюма, плетіння з соломки, 
коріння та лози, різьблення по дереву, гончарні вироби, писанки, розповідає про традиції та обряди 
волинян, музичне мистецтво. Відділ новітньої історії представлено експозиціями «Волинь у 1939–
1941 роках», «Напад фашистської Німеччини на СРСР», «Рух Опору на Волині (1941–1944 рр.)», 
«Вигнання з Волині німецько-фашистських загарбників» і постійнодіючими виставками «Волинь: 
історія, політика, економіка, культура (1945–2016)» та «Шевченківська світлиця Миколи Куделі».  

Щороку в музеї створюється біля семи десятків різноманітних виставок як з фондів музею, так і 
з інших установ, діючими є такі: «Герої не вмирають», «Врятовано для України» (оновлена), 
«Волиняни у боротьбі за незалежність України», присвячена 75-ій річниці від дня створення 
Української Повстанської Армії на Волині; «Волинь в Українській революції 1917–1921 років»; 
«Герої не вмирають», присвячена пам’яті Небесної Сотні; «Неоголошена війна. Волинський 
рахунок»; «Великодній дивосвіт». Доробок музею в науково-дослідницькій, експозиційній, 
виставковій, збиральницькій, реставраційній, масово-освітній, методичній роботі знаходить своє 
відображення в нових експозиціях, наукових виданнях, що робить музейні колекції доступними для 
широкого загалу. Ефективно працює програма «Музей школі». 

 
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю    
  
Адреса: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 20. 
Тел.: (0332) 72-03-64, 24-75-82. 
Ел. пошта: volkrmus@lt.ukrtel.net 
Музей працює з 10.00 до 18.00 год., у п’ятницю – з 10.00 до 17.00 год. Вихідні дні – субота, понеділок. 
Директор: Силюк Анатолій Михайлович, заслужений працівник культури України 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Музей відкритий у серпні 1993 року, є філією Волинського краєзнавчого музею. Це єдиний в 

Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. 
 

ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
 
Збірка музею нараховує більше 1,5 тис. пам’яток сакрального мистецтва, а саме понад 600 ікон 

XVI–XIX ст., предмети металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративну різьбу 
(царські врата, кіоти ікон) та скульптуру. Створення колекції пов’язане з іменем відомого 
українського мистецтвознавця Павла Жолтовського (1904-1986), який очолював наукові 
експедиції Волинського краєзнавчого музею 1980-х років з вивчення та збору історичних і 
культурних пам’яток у храмах Волині. 

Безцінною перлиною збірки є Холмська Чудотворна ікона Божої Матері, унікальна пам’ятка 
візантійського мистецтва ХІ-ХІІ ст., одна з найшанованіших християнських святинь. Розміщена 
ікона в окремому залі, в якому, крім екскурсій відбуваються і богослужіння. 

У залах музею експонується біля 100 творів іконопису XVI–XVIII ст. XVI століття представлене 
іконами «Спас у славі», «Розп’яття», «Юрій Змієборець». 

Вершиною професійного малярства Волниі є твори видатного українського живописця Йова 
Кондзелевича (1667–після 1740), в яких органічно поєднані східна та західноєвропейська 
іконописні традиції. У 19 років він стає ченцем Білостоцького Хрестовоздвиженського монастиря 
поблизу Луцька. В експозиції можна побачити роботи Йова Кондзелевича: одвірки дияконських та 
царських врат 1696 р., ікони «Спас Вседержитель» та «Святий Георгій», фрагменти пророчого ряду 
Іконостасу. Особливу увагу відвідувачів привертає рідкісна за сюжетом ікона «Спокуса Ісуса 
Христа» початку XVIII ст. Її автор працював поруч з Кондзелевичем у складі монастирських артілей. 
Підписний апостольський ряд 1750 року відкриває імена обдарованого народного маляра Слави 
Михальського та його сина Томаша, представлений іконами «Свята Катерина», «Коронування 
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Богородиці», «Святий Миколай», яким притаманні яскрава декоративність, елементи світськості, 
портретність ликів окремих персонажів. У музеї експонуються оригінальні зразки декоративної 
різьби і скульптури Волині XVIII ст. – царські врата «Древо Єсея», фігурки ангелів та святих. 

Щорічно на базі музею проводяться наукові конференції з волинського іконопису. 
Є інтерактивна 3Д презентація збірки музею 
 
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 5. 
Телефон/факс: (0332) 24-34-12. 
Ел. пошта: mvolik@rambler.ru 
Офіційний сайт: volyn-ikona.at.ua 
Музей працює з 10.00 до 18.00 год. Вихідні дні – середа, субота. 
Завідувач: Єлісєєва Тетяна Миколаївна, заслужений працівник культури України 
ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Над південною частиною залишків князівського палацу у Луцькому замку було споруджено 

приміщення судової канцелярії, про яке вперше згадується у 1789 р. Тепер тут діє Художній музей, 
що урочисто відкрив свої двері для глядачів 6 листопада 1973 року.  

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Експозиція представлена збірками зарубіжного та українського живопису, графіки та 

скульптури. Серед них: твори західноєвропейського живопису «Святий Ієронім» X. Рібери, «Елізар і 
Ревекка» Н. Пуссена, «Баталія» Б. X. Куртуа, пейзажі А. Маньяско, портрети 18–19 ст. українських, 
польських, голландських майстрів. Польське мистецтво представлене творами В. Коссака, 
Ю. Брандта, Я. Суходольського, Л. Лефгера. Серед творів 19–20 ст. – російський і український 
живопис І. Айвазовського, А. Лазарчука, Р. Судковського, О. Лопухова, О. Кульчицької та інших. 
У 2003 році, до ювілею музею, було створено нову експозицію давнього українського портрета. 
Ядро її склала збірка творів, що походить із родового замку князів Радзивіллів в Олиці. Загалом у 
розділі зарубіжного мистецтва XVII – першої третини ХХ століття представлено національні школи 
восьми країн Європи: Іспанії, Італії, Фландрії, Франції, Австрії, Німеччини, Англії і Польщі. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А.  
Телефон: (0332) 72-31-81, 72-30-75. 
Ел. пошта: lutskartmuseum@ukr.net  
Офіційний сайт: www.art-lutsk.at.ua 
Музей працює з 10.00 до 18.00, в неділю з 10.00 до 17.00 год. Вихідні дні – понеділок, вівторок.  
Завідувач: Навроцька Зоя Михайлівна, заслужений працівник культури України 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ ДЗВОНІВ 
  
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Єиний в Україні музей дзвонів було відкрито у 1985 році. Розташовано музей у Владичій вежі 

Луцького замку, єдиній дерев’яній споруді, яка збереглася у первозданному вигляді ще з XIV 
століття. 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
У 60-х роках у музей звозили дзвони із закритих церков. Музей налічує понад 90 дзвонів. 

25 дзвонів повернуто церквам. Дзвони здебільшого зовні непоказні. На них може бути невеликий 
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орнамент, дата виготовлення, лише на окремих є рельєфні зображення на релігійні мотиви. 
Експонати представлені від найменшого дзвоника, що має довжину всього кілька сантиметрів, і 
призначався у давнину для поштової карети, до найбільшого церковного дзвона вагою півтонни. 
Є тут дзвони з пожежної частини, залізничного вокзалу, річкової пристані, пошти і навіть 
невеличкий шкільний дзвоник. 

Найстарішій дзвін пам’ятає часи Богдана Хмельницького. Дату виготовлення вилито на самому 
дзвоні – березень 1647 року.  

У м. Луцьк щороку у серпні проводиться фестиваль дзвонового мистецтва «Благовіст Волині». 
  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
 
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А.  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЛУЦЬКОГО БРАТСТВА (ВІДДІЛ ВКМ) 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Музей розміщений в приміщенні колишнього братського Хрестовоздвиженського монастиря, 

було відкрито на релігійне свято Чесного Христа, 27 вересня 2011 року. Луцьке братство почало 
оформлятися у 1617 році і згодом перетворилось на потужну волинську суспільно-політичну, 
культурно-освітню, фінансово розвинену корпорацію, що мала релігійно-національне спрямування.  

Членами Луцького Хрестовоздвиженсього братства були церковні і громадські діячі: 
митрополит Петро Могила, Ісаакій Борискевич, гетьмани Петро Сагайдачний та Іван Виговський, 
засновниця київської братської школи та покровителька освіти Єлизавета (Галшка) Гулевичівна. 

Хрестовоздвиженський храм має підземелля, де поховані члени братства. 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Експозиціїя музею складається з 12 тематичних розділів, в яких прослідковано еволюцію та 

причини виникнення братств на теренах Київської митрополії, переддень та зародження братства 
в Луцьку, його соціальний склад та організаційну структуру, реконструкцію суголосних часові 
релігійних та соціальних конфліктів. Цінними є раритетні стародруки XVII – XIX ст. з бібліотеки 
Луцького братства. Збереглись дві рукописні книги братства: «Збірник», «Помянник». У «Збірнику», 
крім документів братства міститься статут школи, який учені вважають пам’яткою передової 
української педагогічної думки ХІІ століття. Окремо в експозиції показано розвиток найголовніших 
луцьких братських інституцій: церкви, шпиталю, монастиря, школи та друкарні.  

Ексклюзивним є картографування 30 братських об’єктів нерухомості на мапі Луцька. 
У музейних залах частково відтворено ансамбль монастирських меблів кінця XVIII – XIX ст., 

у вітринах демонструються оригінальні предмети церковного вжитку з колекції Волинського 
краєзнавчого музею. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5. (Музей розташований у Старому 

місті; найближчі зупинки: «Братський міст», «Хрестовоздвиженська церква» та «Медучилище»). 
Телефон: (0332) 72-33-71, 24-75-82 (для замовлення екскурсій). 

Музей працює з 10.00 до 18.00 год. Вихідний день – п’ятниця. 
Завідувач: Бірюліна Олена Андріївна 
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

ВОЛИНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ  
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Єдиний у Західному регіоні України військовий музей, який було створено у 1999 році з 

ініціативи громадської організації «Джерела» за наказом Міністра оборони України. Згідно з 
наказом, музей розбудовується на громадських засадах за рахунок коштів цієї організації. 
Для розміщення музею Міністерство оборони України виділило у центрі Луцька військове містечко 
площею близько 1 га і дві будівлі, зведені 1925 року, загальною площею понад 900 м2.  

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии  
  
Фонди музею налічують близько 1000 експонатів, репрезентуючи авіаційну і бронетанкову 

техніку, артилерійське і зенітно-ракетне озброєння, стрілецьку зброю, апаратуру і обладнання 
військ зв’язку, а також різноманітні матеріали військової історії, які мають музейне значення: 
бойові прапори, предмети форми одягу й армійського побуту, документи і фотографії, твори 
мистецтв, військові трофеї та інші матеріали.  

Перший розділ експозиції військової техніки та озброєння розміщений на відкритому 
майданчику, другий – тематична історико-хронологічна експозиція розміщена в приміщенні музею. 
В музеї проводяться тематичні виставки.  

Віртуальна екскурсія на сайті музею.    
  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. На Таборищі, 4.  
Телефон: (0332) 24-00-51. 
Ел. пошта: volmuz46@gmail.com  
Сайт: http://volmuz.org.ua/  
Музей працює з 10.00 до 17.00 год.  Без вихідних.  
Директор: Пасюк Ігор Миколайович.  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ КНИГИ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Музей розміщений у колишній повітовій скарбниці на території Луцького замку. 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
В експозиції музею представлено книги ХVII–ХХ століть. Гордістю музею є Службове Євангеліє, 

видане у Львові 1644 року, та двохтомний «Требник» митрополита Петра Могили, виданий 1646 
року. Крім того, тут можна побачити реконструйовані старовинні друкарські верстати, один з них 
ХV століття. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А  
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

АПТЕКА-МУЗЕЙ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Найдавніша діюча міська аптека. До 1939 року вона належала родин фармацевтів Злоцьких 

(перше документальне свідчення про місцевих аптекарів датується під 1561 роком). 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Аптека-музей є одноповерховим будинком із двоповерховими підвалами з циліндричними 

склепіннями. Підвальні приміщення в експозицію не входять. Музейна частина аптеки 
розташовується у двох наземних приміщеннях: торговому залі та кабінеті директора.  
Торговий зал відтворює інтер’єр колишньої старовинної аптеки. Чільне місце займає масивний 
прилавок рецептаря на якому знаходиться унікальний касовий апарат 1902 року. 
В кабінеті директора стіл, крісла, шафи, полички для книг відтворюють інтер’єр службового 
приміщення кінця XІX – початку XX століть. На столі старовинні рахівниця та друкарська машинка. 
На полицях бібліотеки є рідкісні тепер книг з аптечного ремесла: «Посібник для підготовки 
аптекарів» 1875 року, «Травник лікарських рослин» 1883 року, «Фармакопея польська» 1938 року, 
старі підручники з фармацевтичної хімії, технології виробництва ліків. У кабінеті виставлено 
старовинні рецепти, документи, старий аптечний інвентар XV–XVII століть. В аптеці зберігається 
гербарій лікарських рослин, датований 1942 роком. 
  

ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова, 11. 
Телефон: (0332) 72-38-85. 
Години роботи: 08.00–21.00, субота 09.00–21.00  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК  
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк» заснований у 1985 році  
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии  
  
Площа заповідника має близько 41 га. Пам’ятки заповідника: середньовічний Луцький (Верхній) 

замок з його музеями (музей книги, дзвонів та ін.), вежа Чарторийських і рештки мурів Окольного 
замку ХVІ ст., кафедральний костел Петра і Павла ХVІІ ст., оборонна синагога ХVІІ ст., найстаріші 
православні церкви міста стіни яких пам’ятають визначних діячів України: Івана 
Виговського,Данила Братковського, Петра Могилу,  

Іова Кондзелевича (Хрестовоздвиженська церква, Покровська церква), німецька лютеранська 
кірха, музей-аптека, меморіальний музей «Лесина вітальня», будинок –майстерня (будинок з 
химерами») місцевого скульптора Миколи Голованя.    

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43016, Україна, м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23.  
Телефон: (0332) 72-34-32, 72-48-88.  
Ел. пошта: zamok.lutsk@ukr.net  
Офіційні сайти: http://old-lutsk.at.ua/, http://www.zapovidnyklutsk.org.ua/ 
Директор: Рудецький Павло Аркадійович  
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА КРАВЧУКА  
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Музей академіка Михайла Кравчука у Човницькій ЗОШ І–ІІ ступенів Ківерцівського району, 

перший в Україні був відкритий 16 червня 1987 року з ініціативи тодішнього директора школи – 
Степана Федоровича Лукашука і його родини – дружини Євгенії Семенівни та дочки Лесі 
Степанівни – педагогів школи. 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
Село Човниця Ківерцівського району – батьківщина геніального українського математика 

Михайла Пилиповича Кравчука (1892–1942) – академіка АН УРСР (з 1929), члена математичних 
товариств Франції, Німеччини, Італії, якого безпідставно репресовано у 1938 році. Праці вченого з 
різних галузей математики (вищої алгебри та математичного аналізу, теорії диференціальних та 
інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики увійшли до скарбниці 
світової науки. Він був вчителем Архипа Люльки – конструктора реактивних авіадвигунів та Сергія 
Корольова – конструктора радянських космічних кораблів, майбутнього академіка Володимира 
Челомея. Методи Михайла Кравчука застусовувалися в США, Японії та інших країнах при 
моделюванні кібернетичної техніки. Наукові праці М. Кравчука використовували американські 
автори першого у світі комп’ютера. 1992 року ЮНЕСКО занесла ім’я українського математика до 
Міжнародного календаря найвизначніших діячів науки й культури.  

Музейна експозиція розповідає про життя, наукову і громадську діяльність Михайла 
Пилиповича Кравчука, містить розділи: «Дитячі та юнацькі роки», «Навчання в університеті», 
«Педагогічна та наукова діяльність», «Період репресій. Вшанування пам’яті академіка Михайла 
Кравчука». У музеї представлені численні монографії ученого і журнали, в яких друкувався його 
науковий доробок. 

За значні успіхи у пошуковій, експозиційній і збиральницькій роботі, популяризацію наукової 
діяльності академіка Михайла Кравчука музею присвоєно звання «Зразковий музей». 
Біля школи встановлено погруддя Михайла Кравчука, а на місці хати, де народився учений – 
пам’ятний знак. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
 
Адреса: 45200, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Човниця. 
Телефон: (03365) 2-81-26.  
Музей працює у понеділок та середу з 11.00 до 13.00 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ ОСВІТИ ВОЛИНІ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Згідно з наказом управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 7 грудня 2000 р. 

№ 459 «Про створення Музею освіти Волині» музей при Волинському інституті післядипломної 
педагогічної освіти почав функціонувати, а з 1 лютого 2006 року введено посаду його завідувача. 
Нині це зразковий музей історії освіти Волині. 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Експозиція музею розбудована за тематико-хронологічним принципом.  
Експозиція має такі розділи: 
1. Давня історія освіти Волині. 
2. Розвиток освіти у XVI–ХIX ст.  
3. Освіта в 1921–1939 роках. 
4. Освіта в 1939–1941 роках. 
5. Освіта у післявоєнні роки. 
6. Ветерани Великої Вітчизняної війни. 
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7. Освіта 50–90-х рр. ХX ст.  
8. Вища школа. 
9. Гордість освітянської Волині (заслужені вчителі України). 
10. Навчальні заклади нового типу. 
11. Освіта в районах області. 
На базі музею проводяться з використанням музейних колекцій різноманітні навчально-

методичні заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації, лекції, екскурсії, зустрічі з 
видатними людьми краю, літературні читання, періодично експонуються виставки робіт 
декоративно-прикладного мистецтва учнів, студентів та педагогів області. 

Діючі виставки: до 100-річчя Василя Сухомлинського; «Герої серед нас», «Історія шкіл»; 
формується «Еволюція шкільного підручника».  

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
 
Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 31,  Волинський ІППО. 
Телефон: (0332) 24-22-35. 
Музей працює: понеділок–четвер 8.30–17.30, п’ятниця 8.30–16.15. 
Завідувач музею: Янковенко Алла Анатоліївна 
  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

КОЛОДЯЖНЕНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(ВІДДІЛ ВКМ) 

 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Музей української поетеси Лесі Українки у с.Колодяжному Ковельського району відкритий 

10 липня 1949 року в садибі, придбаній її батьком П. А. Косачем у 1868 році. З 1882 по 1907 рік тут з 
деякими перервами жила Леся Українка. У Колодяжному вона написала багато поетичних творів, 
які увійшли до скарбниці української та світової літератури.  

З 1963 року музей став філіалом Волинського краєзнавчого музею. 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Загальна площа музею становить: 830 м2, експозиційна – 471 м2, прилеглої території – садиба 1,2 га, 

лісопарк – 6,5 га.  
Колекція музею нараховує понад 5,9 тис. музейних предметів основного фонду, у тому числі – 

меморіальні, що є безцінними для історії та культури українського народу. 
В 2004 році відкрито сектор музею – монографічну експозицію Музей «Лісової пісні» в урочищі 

Нечимному біля с. Скулин в 17 км від с. Колодяжне. 
Історія знайомства родини Косачів з Нечимним сягає літа 1884 року, коли Олена Пчілка з сином 

Михайлом, дочками Лесею і Ольгою гостювали в урочищі на березі озера у дядька Лева 
скулинського, куди він вибирався на літо пасти худобу.  

Нечимне – ландшафтний заказник площею 40 га, що знаходиться неподалік від села Скулин. 
До категорії охоронних об’єктів віднесений Постановою Ради Міністрів України № 132 від 25.02.1980 р. 
Це унікальний природний комплекс, що складається з озера карстового походження, площа плеса 
якого не перевищує 5 га, цінних, високобонітетних насаджень дуба черешчатого (окремі дерева 
мають вік понад 300 років), лучно-болотяних та чагарникових угідь, що створюють мальовничий 
ландшафт, де зростають рідкісні рослини, занесені до Червоної книги. 

У Музеї «Лісової пісні» книги, документи, листи, фотографії, які розповідають про цей чарівний 
куточок Волині, історію написання «Лісової пісні», роботи Софії Караффи-Корбут, художниці зі 
Львова, котрі ілюструють сюжет «Лісової пісні» (комп’ютерні копії),чимало речей, які збереглися 
ще з того часу, коли Косачі жили в цих краях. 

З 2000-го року, у першу суботу і неділю серпня (6 серпня 1911 року Леся Українка закінчила 
драму-феєрію «Лісова пісня») сотні шанувальників великої письменниці збираються на свято. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, 53. 



71 
 

Телефон/факс: (03352) 9-02-24. 
Ел. пошта: klmmlu@ukr.net 
Офіційний сайт: www.kololesi.at.ua 
Музей працює з 10.00 до 18.00. Вихідні  – понеділок, вівторок. 
Завідувач музею: Бойко Ольга Петрівна. 
  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 

МУЗЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
  
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Музей відкрито 11 вересня 1985 року за ініціативи тодішнього ректора Нестора Бурчака.  
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Зібрання прикрасили перші поезії Лариси Косач, написані на Волині та опубліковані в журналі 

«Зоря» (1884), її прижиттєві збірки «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), 
«Відгуки» (1902), унікальна колекція поштових листівок кінця ХІХ – початку ХХ століття з 
краєвидами тих міст, де жила й творила письменниця, «Українські узори» Олени Пчілки, 
фольклористичні матеріали з особистого архіву К. Квітки та ін. 

1988 року до музею надійшли перші меморіальні речі родини Косачів: план земельних маєтків 
Мглинського ключа на Чернігівщині за 1917 рік; меблі (шафа для посуду, письмовий стіл, крісло); 
малюнки племінника Лесі Українки. Найцінніше у фондах музею – рукописи й меморіальні речі Лесі 
Українки та її близького оточення: автографи, листи. 

Згідно рішення колегії управління культури і туризму Волинської обласної державної 
адміністрації № 2/2 від 4 травня 2012 Музей Лесі Українки Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки отримав звання «Народний музей».  

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43005, м. Луцьк, вул. Потапова, 9. 
Телефон: (0332) 24-83-02. 
Музей працює з 10 до 16 год. Вихідні дні – субота та неділя. 
Керівник музею: Данилюк–Терещук Тетяна Ярославівна (тел. 0955382477) 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
  

ММУУЗЗЕЕЙЙ  ССУУЧЧААССННООГГОО  УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО  ММИИССТТЕЕЦЦТТВВАА  ККООРРССААККІІВВ  
  
ААддрреессаа  
  
Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, Культурно-розважальний центр "Адреналін Сіті" 
Телефон: +38 066 142 51 18 
Ел. пошта: info@msumk.com 
Музей працює: у будні – 12.00–20.00,  у вихідні – 11.00–20.00  
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Додаток 5 

 
КАТАЛОГ ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАНЬ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Джерело Пояснення 

МУЗЕЇ 

http://www.prostir.museum/ 
 

Портал «Музейний простір України». На сайті 
подано перелік музеїв України, систематизованих 
за регіонами та типами колекцій. За посиланням 
можна перейти до перегляду відомостей про 
обраний музей. Портал поєднує у собі функції 
інформаційного сайту з щоденним оновленням та 
класичного порталу, який є своєрідним довідником 
з різних питань музейної справи 

http://volyn-museum.at.ua/ 
 

Музейний простір Волині. Станом на 2017 рік –  
це 17 комунальних музеїв Волинської області  
(у т. ч. Волинський краєзнавчий музей, якому 
підпорядковано 5 музеїв – 4 відділи і філіал),  
89 музейних заклади на громадських засадах,  
з яких 6 – носять звання «Народний музей»,  
179 музейних закладів при школах, з яких  
33 носять почесне звання «Зразковий» 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=
museum 

Музей освіти Волині 
м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, Волинський ІППО. 
Тел.: (0332) 24-22-35 

http://volyn-kray-mus.at.ua/ Волинський краєзнавчий музей 
м. Луцьк, вул. Шопена, 20. 
Тел.: +38 (0332) 24 25 91 

http://volyn-museum.com.ua/index/ 
volinskij_regionalnij_muzej_ukrajinskogo_vij
ska_ta_vijskovoji_tekhniki/0-26 

Волинський регіональний музей українського 
війська та військової техніки 
м. Луцьк, вул. На Таборищі, 4. 
Тел.: +38 (0332) 24 00 51 

http://volyn-museum.com.ua/index/ 
muzej_istoriji_luckogo_khrestovozdvizhensk
ogo_bratstva_xvii_xxi_stolit/0-66 

Музей історії Луцького братства 
м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5. 
Тел.: (0332) 72 33 71, 24 75 82 (для замовлення 
екскурсій) 

http://volyn-museum.com.ua/index/ 
muzej_volinskoji_ikoni/0-11 

Музей Волинської ікони 
м. Луцьк, вул. Ярощука, 5. 
Тел.: +38 (0332) 24 34 12 

www.art-lutsk.at.ua Художній музей 
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а. 
Тел.: +38 (0332) 72 30 75 

http://volyn-museum.com.ua/index/ 
luckij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starij_lu
ck/0-49 

Історико-культурний заповідник всеукраїнського 
значення в м. Луцьку 
м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23. 
Тел.: +38 (0332) 72 34 32 

 Луцький замок, державний історико-культурний 
заповідник 
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а. 
Тел.: +38 (0332) 72 45 88 
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http://volyn-museum.com.ua/index/ 
kolodjazhnenskij_literaturno_memorialnij_m
uzej_lesi_ukrajinki/0-10 

Колодяжненський літературно-меморіальний 
музей Лесі Українки 
с. Колодяжне Ковельського р-ну. 
Тел.: +38 (03352) 9 02 24 

http://volyn-museum.com.ua/index/ 
muzej_shkoli/0-76 

Програма «Музей-школі». Волинський краєзнавчий 
музей розробив і видав комплексну програму на 
допомогу вчителям та учням закладів освіти. Мета 
програми – допомоги вчителям у формуванні в учнів 
наукових поглядів на історію та природу шляхом 
поступового і кожного разу на новому якісному рівні 
засвоєння учнями шкільної програми на базі музею  
з урахуванням вікових особливостей учнів, їх знань 
та інтересів. У програмі пропонуються різноманітні 
музейні заходи 

БІБЛІОТЕКИ 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=b
iblioteka 

Бібліотека Волинського ІППО 
 м. Луцьк, вул. Винниченка, 31. 
Тел.: (0332) 24-22-35  

Ел. адреса: volinoub@gmail.com, 
voub@ukr.net 
 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва 
м. Луцьк, пр. Волі 2. 
Адміністрація тел. (0332) 723-995. 
Відділи обслуговування тел. (0332) 724-793. 
Факс (0332) 727-265  

http://ounb.lutsk.ua/ 
Ел. адреса: ounb.volyn@gmail.com 
 

Волинська державна обласна універсальна 
наукова бібліотека Імені Олени Пчілки 
м. Луцьк, вулиця Шопена, 11.  
Тел.: +38 (0332) 72 4 8 46 

http://www.biblioteka.volyn.ua/ Волинська обласна бібліотека для дітей 
м. Луцьк, проспект Волі, 37 
Тел.: +38 (0332) 2 4 24 97 

http://library.eenu.edu.ua/ Бібліотека СНУ імені Лесі Українки 

ТЕАТРИ 

www/teatr/volyn.ua 
 

Волинський академічний театр імені  
Т.Г. Шевченка 
 м. Луцьк, Театральний майдан, 2. 
Телефони: 72-54-60 (каса),  
72-53-03 (адміністрація) 

www.volynpuppet.com Волинський обласний академічний театр ляльок 
м. Луцьк, вул. Кривий вал, 18.  
Тел.: +38 (0332) 72 32 60 (тел. каси), 72 33 46  

www.culture.lutsk.ua Палац культури 
м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 1.  
Тел.: (0332) 723-026 

КІНОТЕАТРИ 

http://promin.lutsk.ua/about#/about/konta
kti1  

РЦ «Промінь» 
м. Луцьк, просп. Грушевського, 2. 
Інформаційна лінія: +380 (68) 525 90 09,  
+38 (0332) 24 15 71, 24 15 68 

http://adrenalin.lutsk.ua/ КРЦ «Адреналін-Сіті» 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. 
Тел.: +38 (0332) 78-72-24, 78-72-20, 78-72-21, 
050 700 3198 
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ГАЛЕРЕЇ 

www.volart.com.ua Галерея мистецтв 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 24а,  
Тел.: 38 (0332) 72-55-78 

http://v.lutsk.ua/catalog/kulture/galleries/
art-galereya-lutsk.html 

Арт-галерея «Луцьк» 
м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького,1. 
Тел.: (0332) 720436, 723026 

http://art-kafedra.adrenalin.lutsk.ua/  
Ел. пошта: artkafedra.adrenalincity@gmail.com 
 

Галерея сучасного мистецтва України «Арт-
кафедра» 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті». 
Тел.: +38 066 142 51 18 

www.art-lutsk.at.ua Картинна галерея розміщена на території Луцького 
замку. Експозиція представлена збірками 
зарубіжного та українського живопису, графіки та 
скульптури. Серед них: твори західноєвропейського 
живопису «Святий Ієронім» X. Рібери, «Елізар і 
Ревекка» Н. Пуссена, «Баталія» Б. X. Куртуа, пейзажі 
А. Маньяско, портрети 18—19 ст. українських, 
польських, голландських майстрів.  
Художній музей 
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а. 
Тел.: (0332) 723-075 

ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/ban
dery/) 

Музей Степана Бандери у Лондоні 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/trypi
llia/ 

Історико-археологічний музей «Прадавня Аратта 
- Україна» в с. Трипілля 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/rozu
m/ 

Палац Кирила Розумовського у Батурині 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/stra
vinskoho/ 

Будинок-музей Ігоря Стравінського в Устилузі 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/yevr
eyiv/ 

Віртуальна екскурсія Музеєм історії та культури 
євреїв Буковини  

http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikon
a/) 

Віртуальна екскурсія Музеєм Волинської ікони 

http://vollibr.org.ua/index.php/getting-
started 

Екскурсія Волинською обласною бібліотекою для 
юнацтва 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/ostr
oh/ 

Віртуальна екскурсія Музеєм історії Острозької 
академії 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypy
nskoho/ 

Віртуальна екскурсія Меморіальним музеєм 
В’ячеслава Липинського  

http://incognita.day.kiev.ua/museums/hrus
hevskoho 

Віртуальна екскурсія Історико-меморіальним 
музеєм М. Грушевського 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/samchuk/ Віртуальна екскурсія Музеєм  Уласа Самчука 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/het
manstva/ 

Віртуальна екскурсія музеєм Гетьманства 

http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ 
http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ua/i
nformation/excursions.htm 

Музей Мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків пропонує тематичні екскурсії  

http://namu.kiev.ua/ua/about/history.html Національний музей художнього мистецтва 



75 
 

http://namu.kiev.ua/ua/educational-
programs/excursions.html 
 

запровадив спеціальну програму «Школа і музей: 
навчатися разом веселіше». Пропонується добірка 
тематичних екскурсій, дотичних до програми з 
історії України, історії художньої культури та ін. 

http://www.tur-
travel.info/content/view/2363/5 

Замки-музеї Європи 

http://www.vatican.va/various/basiliche/sa
n_giovanni/vr_tour/index-en.html 

Віртуальна екскурсія Ватиканом 

http://uk.worldpoi.info/poi 
 

Дрезденська картинна галерея – всесвітньо відоме 
зібрання картин від відродження до бароко і 
класицизму 

http://www.sphericalimages.com/tussauds/  Музей фігур з воску мадам Тюссо 

 http://www.britishmuseum.org/ Британський музей – найбільша в світі колекція 
витворів мистецтва та античності 

http://www.london-
info.ru/articles/muzei_londona/id_15.html  
 

Лондонська Національна галерея містить біля 
2000 зразків західноєвропейського живопису XIII –  
поч. ХХ ст., каталог шедеврів образотворчого 
мистецтва від Джотто до Пікассо 

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_fl
ash.jsp 
 
 

Лувр (Париж, Франція). Віртуальна подорож 
залами музею. 
На сайті представлена інформація про історію Лувру, 
список всіх колекцій. Вибираючи вид колекції, 
користувач одержує фото експоната, короткий його 
опис та історію створення 

http://uk.wikipedia.org/wiki Королівський музей витончених мистецтв  
в Антверпені (Бельгія) 

http://historic.ru/news/item/f00/s10/n00
01019/index.shtml 

Галло-римський археологічний музей в Торгерне 
(Бельгія) 

http://www.liveinternet.ru/users/4167547
/rubric/1970313/ 

Віртуальні екскурсії – музеї, картинні галереї, 
фото з усього світу, найкрасивіші вулиці світу 

http://www.holland.com/ru/Tourism/artic
el-ru/scheepvaartmuseum-ru.htm 

Морській музей в Амстердамі 

http://www.metmuseum.org 
 

Метрополітен (Нью-Йорк, США). На сайті 
представлена інформація для відвідувачів, календар 
виставок, список колекцій, є більше 3,5 тисяч 
фотографій експонатів, можна відвідати віртуальні 
виставки. Частина експонатів для онлайн-перегляду 
надається тільки зареєстрованим користувачам 

http://www.dariatour.ru/articles.php?lng=r
u&pg=225 

Музеї Кракова 

http://www.wmpainting.ru/HollandMuseum Музеї Голандії – інформація, історія, фото 

www.armchairtravel.com 
 

Armchair-travel. Англомовний ресурс надає 
можливість відправитися в інтерактивну «подорож» 
до Тадж-Махалу в Індії, Королівських ботанічних 
садів Кью у Великобританії, собору Святого Павла, 
Вестмінстерського абатства в Лондоні 
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ГЛОСАРІЙ 
 

Віртуальний музей являє собою набір електронних артефактів і 
інформаційних ресурсів, практично все, що може бути цифровим. Колекція може 
включати в себе картини, малюнки, фотографії, схеми, записи, відеофрагменти, 
газетні статті, стенограми, інтерв’ю, чисельні бази даних і безліч інших 
предметів, які можуть бути збережені на файл-сервері віртуального музею. 
Особливість віртуального сервера полягає в тому, що на ньому можуть бути 
представлені тисячі зображень творів мистецтва з максимально докладним 
текстом. Це дозволяє активізувати інтерес до історичного минулого людства. 

 
Віртуальний тур (екскурсія) – це комбінація панорамних фотографій 

(сферичний або циліндричних), коли перехід від однієї панорами до іншої 
здійснюється через активні зони (їх називають точками прив’язки або точками 
переходу), що розміщуються безпосередньо на зображеннях. Основу віртуальних 
турів складають сферичні зображення, які, на відміну від звичайної фотографії, 
дозволяють глядачеві проникнути всередину зображеного об’єкта. Панорамне 
зображення дозволяє сприймати об’єкт більш цілісно, ніж ряд розрізнених 
фотографій. На даний момент серед культурно-освітніх установ світу, що 
використовують подібну технологію, можна виділити Лувр (Франція), музей 
Метрополітен у Нью-Йорку (США) та багато інших галерей та музеїв Європи. 

 
Екскурсія – цілеспрямований, наочний процес пізнання оточуючого 

середовища, що будується на основі продуманого використання заздалегідь 
відібраних об’єктів і відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-
екскурсовода у відповідності до визначеної тематики. 

 
Екскурсійна методика розглядається в декількох аспектах: як основа 

професійної майстерності екскурсоводів; як механізм, який удосконалює 
«подачу» матеріалу, як процес упорядкування діяльності екскурсовода. 

Предметом екскурсійної методики є цілеспрямоване вивчення, 
систематизація, формулювання, роз’яснення й застосування на практиці засобів 
і методів виховання та навчання, а також методичних прийомів за допомогою 
яких здійснюється екскурсійна діяльність. 

 
Контрольний текст екскурсії – це матеріал, необхідний для повного 

розкриття усіх підтем і виконує контрольні функції. Він містить факти і 
приклади, що характеризують основні питання кожної підтеми. У ньому 
формулюється певна точка зору на факти і події, дається оцінка екскурсійним 
об’єктам. Слід пам’ятати, що контрольний текст будується на хронологічному 
принципі послідовного викладу матеріалу і не відображає структури екскурсій. 
На його основі можуть створюватись варіанти екскурсій на одну й ту ж тему для 
різних груп екскурсантів і є директивним документом для екскурсоводів, які 
готують свої індивідуальні тексти. 
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Квест-технологія – інноваційна педагогічна ігрова технологія, що передбачає 
виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних, проблемних завдань 
відповідно до ігрового задуму/сюжету, під час якого вони добирабть та 
упорядковують інформацію, виконують самостійну, дослідницьку роботи, що 
сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його збагаченню 
та наданню у вигляді цілісної системи. 

 
Літературні екскурсії – одна з форм популяризації основ літературознавства, 

літературних творів, пам’ятних літературних місць. 
 
Логічні переходи в екскурсії – це встановлення зв’язків між екскурсійними 

об’єктами на основі ідейно-пізнавального матеріалу екскурсії. 
 
Методична розробкою можна вважати текст, в якому систематизовано, 

послідовно викладено всебічно досліджену власну або чужу педагогічну 
діяльність, її особливості. Усі розробки умовно можна поділити на дві групи: 
розробки стосовно змісту освіти (програми, концепції, довідники, збірники, 
посібники тощо), розробки методики викладання (описи досвіду, технології, 
методики викладання предмета, розділу теми курсу або уроку, сценарії). 

Cтруктура методичної розробки: 
Вступ (пояснювальна записка) 
Подається обґрунтування вибору теми, її новизна, короткий аналіз змісту, 

призначення розробки. Розшифровуються специфічні поняття і терміни. 
Основна частина 
У вигляді кількох параграфів, пунктів висвітлюється суть дослідження, а саме: 
а) педагогічна ідея; 
б) її методичне втілення; 
в) практична реалізація. 
Висновки 
Коротко формулюються основні результати, вказуються умови реалізації, 

можливості застосування. 
Характерною ознакою методичної розробки є наявність рекомендацій щодо її 

використання. 
Перелік використаної літератури 
Оформляється згідно із загальноприйнятими правилами. 
 
Музей (грецьке «museion» – святилище муз, храм муз, від «musa» – муза) – 

науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, 
збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних 
колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань 
національної та світової культурної спадщини.  

 
Музей-майстерня (студія). Експозиційний простір вибудовується в цьому 

музеї таким чином, що в ньому обов'язково присутні робочі зони для творчої 
діяльності. Іноді такий музей розміщується в класах, де проводяться уроки 
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технології, або в художніх майстернях. Експозиції також можуть бути 
розташовані в окремих кабінетах. Все це сприяє органічному включенню музею 
в навчальний процес.  

 
Музей-лабораторія. Цей жанр дуже близький музею – майстерні. Відмінність 

полягає в характері колекцій, на основі яких музей здійснює свою діяльність. Це 
колекції природничо-наукового і технічного профілю, зазвичай дуже великі. 
Частина їх розміщена в предметних кабінетах. Експозиційний простір включає 
дослідницькі лабораторії і обладнання.  

 
Музей-адаптаційний центр. Це музей з чітко виявленим соціально-

психологічним завданням – створення атмосфери психологічно комфортного 
спілкування. Найчастіше керівник такого музею - психолог, що працює з дітьми з 
неблагополучних сімей, з підлітками, що мають відхилення у розвитку. Важливо, 
щоб робота музею велася за спеціально відпрацьованою, розрахованою на 
тривалий термін програмою, яка враховує специфіку аудиторії.  

 
Музей-ігротека. Це музей ігор та іграшок, частина яких принесена з дому, але 

основна частина іграшок – виготовлена руками дітей. Музейний актив і вчителі 
проводять на основі цих колекцій театралізовані заняття з молодшими 
школярами, групами продовженого дня, а також пропонує виїзні вистави 
довколишнім дитячим садкам і школам. Необхідною умовою діяльності 
подібного музею є вивчення історії виробництва і побутування іграшки.  

 
«Портфель екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які мають 

історичну цінність і будуть використані протягом екскурсії. 
 
Прийом локалізації подій – одним з основних методичних прийомів, що 

найбільш повно відображає сутність екскурсії, зв’язок між відомими екскурсанту 
подіями, фактами, визначеною місцевістю, конкретним об’єктом. Ефективність 
прийому локалізації залежить від масштабу й історичного значення подій, а 
також від рівня знань, культурного кругозору екскурсантів. Він може бути 
застосований тільки за умови знайомства екскурсантів з фактами, про які 
розповідає екскурсовод. Прийом локалізації подій має особливо сильний 
емоційний вплив, що одержав відображення в спеціальному екскурсійному 
терміні «влада місця». Дієвість цього прийому підсилює ефект несподіванки, 
раптовість появи.  

 
Показ – це спостереження об’єкта під керівництвом спеціаліста 

(екскурсовода). При звичайному огляді, як правило, сприймаються тільки 
зовнішній вигляд об’єкта. При показі його екскурсоводом не тільки 
спостерігається об’єкт, а й відбувається його аналіз. Під час показу екскурсовод 
допомагає екскурсантам установити зоровий зв’язок між об’єктами, музейними 
предметами, умовами і обставинами їх створення. 
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Профіль музею – спеціалізація зібрань та діяльності музею, зумовлені його 
зв’язком із конкретною наукою, технікою, виробництвом, а також із їхніми 
галузями й дисциплінами, з різноманітними видами мистецтва і культури. 
Профіль шкільного музею залежить від вибраного напряму пошукової 
дослідницької діяльності.  

 
Розповідь – екскурсійна довідка, опис, характеристика об’єкта, пояснення, 

репортаж, коментування, цитування, літературний монтаж.  
 
Флешмоб (від англ. Flash – спалах, мить, mob – натовп; перекладається як 

«миттєвий натовп») – це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай 
організована через сучасні засоби комунікації, в якій велика група людей 
(мобери) з’являється в громадському місці, виконує заздалегідь обговорені дії 
(сценарії) і потім розходиться. 
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