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Постановка проблеми.  Сучасний 
музей уособлює важливий заклад культу-
ри, однією з найголовніших функцій якого 
є організація безпосередньої роботи з від-
відувачами на експозиції. Такій роботі 
може бути притаманний багатоманітний, 
різноплановий та різнобічний характер, 
зумовлений віковими та соціальними від-
мінностями відвідувачів, їхньою мотива-
цією та спрямованістю, відкритістю до 
комунікації. 

Водночас експозиційна робота з від-
відувачами, особливо коли йдеться про ди-
тячу та студентську аудиторію, потребує 
спеціальних дидактичних засобів, які умож-
ливлюють її педагогічне осмислення, напо-
внюють відповідним змістом різні види 
активності, сприяють усвідомленню гли-
бинного значення музейних предметів тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. У 
контексті нашого дослідження наголоси-

мо на тому, що порушена 
проблематика не була пред-
метом цілісного ґрунтовно-
го вивчення в науковій літе-
ратурі. Наявні розвідки при-
свячено аналізу дидактич-
них засобів у музеї лише 
фрагментарно, у контексті 
вивчення різних навчальних 
предметів та позашкільної 
діяльності (Г. Дудіна, Н. Іва-
нова, Т. Іргашева, І. Кулик, 
О. Любич, В. Снагощенко, 
А. Цабала), аналізу музейно-
го предмета (С. Троянська), 
сучасних феноменів культу-
ри (А. Кармін, А. Костіна, 
А. Кравченко, М. Нікішин, 
А. Флієр та ін.).  

Особливістю дослід-
жуваної теми є потреба в 
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комплексному вивченні, адже її практична 
спрямованість потребує належного теоре-
тичного осмислення, позаяк цікаві ідеї реа-
лізації дидактичних матеріалів у музеях 
активно  застосовуються  на  локальному 
рівні, здебільшого копіюючи або насліду-
ючи відомі напрацювання в цій галузі. 

Прикладне значення нашого досліджен-
ня виходить із необхідності систематиза-
ції, розмежування та узагальнення ролі 
різних видів дидактичних засобів у му-
зейному просторі. 

Мету статті визначаємо як аналіз мо-
жливостей застосування сучасних дидакти-
чних засобів у просторі музею в контексті 
формування нового освітнього простору. 

Методологія та методи дослідження. 
Методологія дослідження випливає з ана-
лізу різних видів дидактичних музейних 
засобів під час їх використання на основі 
власного досвіду організації музейно-
педагогічної діяльності з учнями та сту-
дентами, а також вивчення сучасних му-
зейних програм і проєктів. Крім того, ре-
алізація поставленої мети передбачала 
застосування таких методів дослідження: 
аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
бесіди з учителями загальноосвітніх шкіл, 
викладачами університетів, працівниками 
музейних закладів щодо ефективності 
відповідних засобів навчання в музеї. 

У своїй роботі виходимо з розумін-
ня засобів навчання в просторі музею як 
важливих елементів творення нового 
освітнього простору в контексті взаємодії 
академічної й неформальної освіти. Но-
вий освітній простір, будучи за своєю 
специфікою відкритим до інновацій, ме-
діативним та компетентнісним, у такий 
спосіб узгоджується із сучасним розумін-
ням простору музею. 

Виклад основного матеріалу. У 
зв’язку з цим підкреслимо, що, перебу-
ваючи в просторі музею, беручи участь у 
різних формах комунікації та виконуючи 

різні завдання, учні та студенти можуть 
швидко навчитися не лише критично мис-
лити, а й набувати навичок опрацювання 
інформації, проведення експериментів, 
конструювання моделей та різних алгорит-
мів діяльності (Караманов, 2017б, с. 44). 

У контексті дослідження зазначимо, 
що зазвичай співробітники музеїв піклу-
ються про інформованість своїх відвіду-
вачів, адже кожен музей здебільшого має 
у своєму арсеналі різноманітні путівники, 
друковані матеріали до різних музейних 
виставок, а кожен відвідувач потребує 
освоєння музейної інформації в зручному 
для себе темпі відповідно до свого віку, 
освіти, фахових знань, що створює спри-
ятливі умови для його спілкування з му-
зейним предметом. 

Так, перед відвідинами музею мож-
на вивчати інформацію про нього за до-
помогою музейних каталогів, журналів 
або матеріалів наукових конференцій; 
безпосередньо в музеї якраз виникає по-
треба в якісних дидактичних засобах (пу-
тівниках, інформаційних листках, «робо-
чих зошитах» тощо), що закріплюється 
разом з музейним педагогом у форматі 
екскурсії, лекції, наукового семінару, 
майстер-класу, урочистості, різних твор-
чих акцій за допомогою різних стратегій 
музейної комунікації. 

Якісне проєктування музейної робо-
ти неможливе без розробки засобів на-
вчання – продуктів спільної розробки 
вчителів, методистів, музейних педагогів 
з метою підвищення якості й результати-
вності  навчальної  та  просвітницької ді-
яльності. У цьому контексті відзначимо 
так званий візуальний ряд – комбінацію 
різних образів і зображень, які сприйма-
ються у своїй сукупності і створюють 
«загальне зорове враження». Ідеться про 
візуальні засоби навчання в просторі му-
зею, які ототожнюються з терміном «за-
соби музейної педагогіки». 
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Засоби музейної педагогіки визна-
чаємо як дидактичне забезпечення, пред-
метів матеріальної та духовної культури 
(елементи матеріальної і нематеріальної 
культурної  спадщини),  що  сприяють 
ефективній реалізації музейно-педагогіч-
ного процесу (Караманов, 2020, с. 55). 
Зазвичай такі засоби мають візуальний ха-
рактер, що зумовлено самими особливостя-
ми сприйняття матеріалу музейної експози-
ції та можливостями організації на ній педа-
гогічної взаємодії різних рівнів активності. 

У зв’язку із наведеним вище наго-
лосимо, що візуалізація передбачає ефек-
тивне згортання і стиснення інформації. 
Це дозволяє представляти її в компакт-
ному й зручному для споживача вигляді, 
орієнтуватися не тільки на саме засвоєння 
знань, а й на прийоми його засвоєння та 
способи мислення. У музейному просторі 
завдяки цьому бачимо взаємозв’язок та 
відношення між різними предметами, а 
отже, пов’язуємо окремі частини і фраг-
менти знань у єдине ціле (Караманов, 
2017а, с. 88). 

Візуалізація в просторі музею за 
своєю спрямованістю передбачає унаоч-
нення різних історичних подій, процесів, 
явищ, що відповідає типу та профілю 
відповідного закладу. 

Застосування візуальної музейної ди-
дактики у взаємодії зі шкільною та студент-
ською аудиторією під час реалізації різних 
форм навчання дозволяє забезпечити ефек-
тивність заняття в музеї, створюючи ефект 
«причетності» та присутності. 

Як відомо, для дітей шкільного віку 
характерним є домінування зображення 
над текстом. Зображення слугує потуж-
ним інструментом для передачі основно-
го змісту інформації й важливим елемен-
том мотивації навчальної діяльності. 
Візуальні матеріали можуть бути одним 
із джерел знань, виконувати роль вступу 
до уроків, доповнювати текстові 

матеріали і приносити неоціненну допо-
могу в процесі запам’ятовування різних 
видів діяльності (Караманов, 2017а, 
с. 88 – 89). Разом з тим для учнів вони 
можуть бути цінним елементом для уза-
гальнення та розширення картини світу, 
слугуючи потужним інформаційним ре-
сурсом реконструкції та актуалізації 
культурної спадщини минулого. 

Для студентів візуалізація сприяє 
формуванню елементів професійного ми-
слення  за  рахунок  систематизації,  кон-
центрації й виокремлення найбільш зна-
чущих та істотних елементів музейної 
експозиції, активізації проблемно-пізна-
вальної діяльності. 

Важливим інноваційним підходом 
до поставленої проблеми є, на нашу дум-
ку, ідея спільного створення педагогами з 
учнями та студентами різних аудіовізу-
альних дидактичних засобів навчання для 
застосування в музеї. Серед них, перш за 
все, відзначимо: 

• музейні проморолики; 
• музейні аудіогіди та QR-коди; 
• віртуальні мобільні девайси та 
додатки; 

• музейні фільми; 
• музейні перформанси-імпровізації; 
• музейні презентації. 
• дидактичні мініплакати; 
• музейні постери; 
• ігрові настільні (настінні, підло-
гові) карти; 

• музейні ігрові та інтерактивні пу-
тівники; 

• музейні паспорти; 
• маршрутні листки активності 

(«карти праці»); 
• робочі зошити. 
Музейні проморолики є своєрідною 

візитівкою музейних закладів, вони ство-
рюють образ музею в реальному та вірту-
альному просторі, наповнюючи його ін-
формацією про місію та призначення му-
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зею, актуальні напрями його роботи з 
відвідувачами, у такий спосіб привертаю-
чи увагу до змісту експозицій. Крім того, 
вони можуть ефективно застосовуватися 
під час вивчення різних шкільних пред-
метів. Для прикладу, під час вивчення іно-
земної мови музейні рекламні ролики поряд 
з функцією наочності та тренування сприй-
няття можуть виконувати роль засобів-
стимулів для розвитку мовлення, поглиб-
лення лінгвокультурних знань та когнітив-
ної рефлексії про особливості пізнання й 
відображення світу за допомогою вербаль-
них знаків (Иванова, 2019, с. 129). 

Музейні аудіогіди та QR-коди орга-
нізовують можливості для доступного та 
послідовного ознайомлення з різними 
елементами музейної експозиції; вони 
часто доповнюють розповідь екскурсово-
да та дозволяють відвідувачу обирати не-
обхідний темп і характер знайомства з 
різними предметами, постійно репрезен-
туючи  величезні  обсяги  основної  та 
додаткової інформації, яка з об’єктивних 
причин не може бути повністю представ-
лена на експозиції. 

Віртуальні мобільні девайси та до-
датки  дозволяють  відвідувачу  краще 
осягнути простір експозиції, заглибитись 
у її зміст та виявити індивідуальні сенси 
й цінність відповідно до індивідуальних 
потреб, пізнавальних інтересів, власної 
системи цінностей. Чимало музеїв мають 
розроблену систему таких додатків, які 
можна скачувати на платформах iOS та 
Android. Крім того, усе більшої популярнос-
ті набувають мобільні додатки, інтегровані в 
системи Google Arts & Culture, Google 
Expedition, Mozaik Education, Europeana, 
Heritage on the Edge, Smithsonian Open 
Access, The Run Around, mozaBook та ін. 

Музейні фільми слугують потужним 
дидактичним знаряддям, розкриваючи по-
тенціал, навчальні та виховні можливості 
музейних експонатів, стимулюють розроб-

ку ідей різних медіапродуктів до важливих 
дат і подій. Проєктування та створення філь-
мів (зазвичай тривалістю не більше 10 – 15 
хвилин) передбачає осмислення історично-
го контексту музею, відбір потрібних му-
зейних артефактів, які б могли стати вираз-
никами  певного  історичного  часу,  підго-
товку плану-сценарію та безпосередню ро-
боту із запланованими сюжетами, які по-
винні мати пізнавально-виховний характер, 
стимулювати до дискусій, рефлексій, обмі-
ну думками, розмірковувань. 

Музейні презентації засвідчують 
результати індивідуальної / групової ро-
боти учнів / студентів у просторі музею 
під час виконання творчих проєктів. За-
звичай їх виконанню притаманний групо-
вий характер, що зумовлює плідну спіль-
ну роботу з матеріалами експозиції, про-
ведення рольових ігор шляхом відтво-
рення, перетворення та інсценізації поба-
ченого в музеї. 

Дидактичні мініплакати відобража-
ють специфіку педагогічної взаємодії в 
просторі музею на основі широкого вико-
ристання різних характеристик та символі-
чних ознак музейних предметів, створення 
власних  інтерпретаційних  текстів  за  їх 
змістом. Наголосимо, що вони самі по собі 
становлять  цінність, адже є своєрідним 
синтезом музейних предметів, котрі відо-
бражають та ілюструють історію музею, 
його місію, традиції, суспільні погляди. 

Музейні постери дають змогу візуа-
лізувати музейний простір головно на 
тимчасових виставках, слугуючи важли-
вим систематизувальним та узагальнюваль-
ним джерелом, що розкриває характер і 
спрямованість музейних експонатів, сти-
мулює розробку креативних ідей для їх 
можливого застосування в різних сферах 
соціального життя. 

Ігрові настільні (настінні, підлого-
ві) карти створюють умови для повно-
цінного відчуття атмосфери музею та за-
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безпечують своєрідне «занурення» в діяль-
ність музею з безпосереднім залученням 
ігрових технологій (ед’ютейнменту). 

Дидактичні карти на підлозі, спроєк-
товані у вигляді інтерактивної гри або му-
зейного маршруту, що може відбуватися 
паралельно з проведенням екскурсії, умож-
ливлюють проведення низки паралельних 
видів музейної активності, які доповнюють 
один одного, наприклад, ми можемо роз-
почати за допомогою цих карт пізнаваль-
ний музейний квест, навчально-
просвітницьку гру, предметно-пошукову 
роботу, заняття у форматі сторітелінгу. 

Музейні ігрові та інтерактивні пу-
тівники є прикладами дидактичних засо-
бів, які перетворюють похід до музею на 
захоплювальну та пізнавальну розвагу та 
гру. На відміну від традиційних музейних 
путівників, вони є невід’ємною частиною 
інтерактивної діяльності музею, новими 
інструментами, що забезпечують якісний 
діалог музейного закладу з відвідувачами 
різного віку. Здебільшого такі путівники, 
поряд із наявністю стислої довідкової ін-
формації про виставку та окремі експона-
ти, є сукупністю інформаційних, ігрових 
завдань та запитань, спрямованих на вза-
ємодію відвідувачів з різними музейними 
об’єктами (Космолінська, 2019). 

Музейні паспорти фіксують вико-
нання різних завдань у музеї (-ях) у про-
цесі музейно-педагогічної взаємодії. Во-
ни виконують роль своєрідних ітинерарі-
їв (путівників з описом маршрутів, «еду-
каційних стежок» та «станцій» для вико-
нання різних форм роботи) у просторі му-
зею, засвідчують присутність відвідувачів 
у різних музейних закладах, стимулюють 
та заохочують учнів та студентів до ви-
конання дослідницьких, пошукових і тво-
рчих завдань. 

Маршрутні листки активності, або 
«карти праці», так само дозволяють оп-
тимально використовувати музейний 

простір з ігровою метою для створення 
різних «музейних станцій» – центрів ін-
терактивної взаємодії з відвідувачами. 
Вони сприяють організації рефлексивної 
діяльності під час безпосередньої роботи 
на експозиції, стимулюють до групової 
роботи та роботи над спільними, групо-
вими й індивідуальними проєктами. 

Робочі зошити посідають особливе 
місце в системі дидактичних музейних 
засобів та методичних указівок щодо ор-
ганізації самостійної роботи школярів і 
студентів у просторі музею. Здебільшого 
вони становлять оригінально оформлені 
та добре проілюстровані брошури із за-
вданнями для роботи в музеї, допомага-
ють учителеві в освоєнні мови музейної 
експозиції та оцінки музейних експонатів 
з позиції їхньої історичної та художньої 
значущості, що важливо для формування 
навчальної культури школярів. Ці зошити 
розробляються для дітей різного віку від-
повідно до тематики шкільної програми з 
метою поглиблення та розширення знань 
і навичок дітей з певних тем (Столяров, 
2004, с. 180).  

Типовий робочий зошит складаєть-
ся з трьох частин: перша охоплює корот-
ку інформацію про пам’ятки, що викори-
стовуються на занятті; друга орієнтована 
на спільну роботу вчителя й учня; третя 
виконує своєрідну презентаційну роль 
для демонстрації виконаних завдань. 

Загалом призначення таких зошитів 
полягає в: 

• концентрації уваги на обраних му-
зейними педагогами пам’ятках і 
заохоченні школярів до їх аналізу; 

• здатності усвідомлювати цін-
ність музейної пам’ятки; 

• стимулюванні дитини до творчої 
діяльності шляхом активізації її 
мислення; 

• формуванні просторово-часових 
уявлень шляхом використання 
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методів порівняльного аналізу 
пам’яток; 

• розвитку вмінь висловлювати своє 
ставлення до відповідних експона-
тів (Столяров, 2004, с. 180). 

Представлені дидактичні засоби уо-
соблюють типовий, але далеко не повний 
перелік, адже їхня тематика та змістове на-
повнення дедалі більше розширюються, ви-
ходячи з еволюції самих музейних закладів 
у світовому та вітчизняному просторі. 

Разом з тим ми не можемо повною 
мірою віднести до дидактичних засобів 
музейні інсталяції, інтерактивні фотозони, 
мультимедіа як допоміжний інструмент, 
різні ефекти віртуальної (VR) та допов-
неної реальності (AR), оскільки вони на-
лежать до елементів музейної експозиції. 

Уважаємо, що особливістю застосу-
вання дидактичних засобів у просторі му-
зею може слугувати їхній технологічний 
характер (доступність, раціональність, 
економія часу, певна алгоритмізація), зу-
мовлений певними універсальними під-
ходами  щодо можливої розробки та про-
єктування цих засобів. Чимало таких за-
собів сприяють виробленню перцептив-
ного досвіду взаємосприйняття і взаємо-
розуміння однолітків, розвитку навичок 
взаємодії в новій групі однолітків (спів-
праця, сприяння під час вирішення на-
вчальних завдань, оволодіння навичками 
участі в дискусіях, вияв ініціативи під час 
запрошення до навчального діалогу учнів 
і вчителя) (Иргашева, 2015, с. 83 – 84). 

Спрямованість музейних дидактич-
них засобів на формування нового освіт-
нього простору знаходить своє виражен-
ня в їхньому розвивальному характері, осо-
бливостях сприйняття та орієнтації на ре-
зультат у процесі педагогічної діяльності. 
Це зумовлює звернення до принципів ці-
леспрямованості, структурності, цілісно-
сті, відкритості, рефлективності, персо-
налізації, самостійності та активності. 

Відомо, що чимало дидактичних 
принципів дають змогу ототожнювати му-
зейну педагогіку з технологією навчання, 
що значно розширює її потенціал та можли-
вості відносно проєктування якісно нових 
музейних занять для різновікової аудиторії. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, зіставлення різних  
підходів щодо визначення оптимальних 
принципів та засобів музейного заняття дає 
підстави стверджувати, що музей у сучас-
них умовах повинен стати відкритим для 
відвідувача, партнерів та потенційних кліє-
нтів, які потребують використання музей-
них артефактів, а також орієнтуватися на 
запити зовнішніх споживачів послуг з ура-
хуванням своїх інтересів, стати конкуренто-
спроможним у сфері культури та соціально-
го розвитку (Гиль, 2008, c. 38). У такий спо-
сіб музей під час застосування дидактичних 
засобів формує новий простір освіти, орієн-
туючись на особистісно зорієнтовану та 
креативну парадигми, гуманістичний харак-
тер навчання й виховання, індивідуальний 
підхід до учня / студента. 

Отже, дидактичні засоби навчання є 
потужним розвивальним чинником та еле-
ментом комунікації для організації навчаль-
ної та пізнавальної діяльності в музеї в кон-
тексті формування нового освітнього прос-
тору закладу середньої та вищої освіти. Ми 
вважаємо, що роль таких засобів на сучас-
ному  етапі  реформування  вітчизняної  се-
редньої та вищої освіти є недооціненою, 
адже вони можуть якісно змінити конфігу-
рацію застосування різних засобів навчання 
в середній та вищій школі. 

Перспективи подальших досліджень з 
порушеної проблематики ми вбачаємо в 
розробці методики застосування дидактич-
них засобів навчання в музеях різного типу і 
профілю, узгодженні міждисциплінарних 
аспектів візуальної музейної дидактики під 
час проєктування інтегрованих занять у му-
зейному просторі для учнів та студентів. 
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*** 
Караманов О. В. Дидактичні засо-

би музейної педагогіки як елемент фор-
мування нового освітнього простору  

У статті розглянуто різні види дидак-
тичних музейних засобів, які використову-
ються під час організації музейно-
педагогічної діяльності з учнями та студен-
тами. Якісне проєктування музейної роботи 
неможливе без розробки засобів навчання, 
котрі дозволяють підвищити якість і резуль-
тативність навчальної та просвітницької ді-
яльності в просторі музею. 

Автор розглядає засоби музейної пе-
дагогіки як елементи дидактичного забез-
печення, предметів матеріальної та духов-
ної культури, що сприяє ефективній реалі-
зації музейно-педагогічного процесу, є по-
тужним інформаційним ресурсом реконст-
рукції та актуалізації культурної спадщини 
минулого. 

Виокремлено  та  проаналізовано  ос-
новні аудіовізуальні дидактичні засоби в 
просторі музею – музейні проморолики; му-
зейні аудіогіди та QR-коди; віртуальні мобі-
льні девайси та додатки; музейні фільми; 
музейні перформанси-імпровізації; музейні  
презентації, дидактичні мініплакати; музей-
ні постери; ігрові настільні (настінні, підло-
гові) карти; музейні ігрові та інтерактивні 

путівники; музейні паспорти; маршрутні 
листки активності («карти праці»); робочі 
зошити. Акцентовано, що особливістю за-
стосування дидактичних засобів у просторі 
музею може слугувати їхній технологічний 
характер, зокрема доступність, раціональ-
ність, економія часу, певна алгоритмізація. 

Автор звертає увагу на значення ди-
дактичних музейних засобів для формуван-
ня нового освітнього простору, що орієнту-
ється на сучасні освітні парадигми, гуманіс-
тичний характер навчання й виховання, ін-
дивідуальний підхід до учня / студента. 

Ключові слова: музей, музейна пе-
дагогіка, музейно-педагогічний процес. 
дидактичні музейні засоби, новий освіт-
ній простір, візуалізація, актуалізація 
культурної спадщини. 

 
Караманов А. В. Дидактические 

средства музейной педагогики как 
элемент формирования нового образо-
вательного пространства  

В статье рассмотрены различные ви-
ды дидактических музейных средств, ис-
пользуемых при организации музейно-
педагогической деятельности с учениками и 
студентами. Качественное проектирование 
музейной работы невозможно без разра-
ботки средств обучения, которые позволяют 
повысить качество и результативность 
учебной и просветительской деятельности в 
пространстве музея. 

Автор рассматривает средства музей-
ной педагогики как элементы дидактического 
обеспечения, предметов материальной и 
духовной культуры, что способствует эф-
фективной реализации музейно-педагоги-
ческого процесса, выступает мощным инфор-
мационным ресурсом реконструкции и актуа-
лизации культурного наследия прошлого. 

Выделены и проанализированы основ-
ные аудиовизуальные дидактические сред-
ства в пространстве музея – музейные про-
моролики; музейные аудиогиды и QR-коды; 
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виртуальные мобильные девайсы и прило-
жения; музейные фильмы; музейные пер-
формансы-импровизации; музейные пре-
зентации, дидактические мини-плакаты; му-
зейные постеры; игровые настольные (на-
стенные, напольные) карты; музейные игро-
вые  и  интерактивные путеводители; музей-
ные паспорта; маршрутные листы активно-
сти («карты работы»); рабочие тетради. Ак-
центировано, что особенностью применения 
дидактических средств в пространстве музея 
может выступать их технологический характер, 
в частности доступность, рациональность, эко-
номия времени, определенная алгоритмизация. 

Автор обращает внимание на значение 
дидактических музейных средств в контек-
сте формирования нового образовательного 
пространства, ориентируется на современ-
ные образовательные парадигмы, гуманисти-
ческий характер обучения и воспитания, ин-
дивидуальный подход к ученику / студенту. 

Ключевые слова: музей, музейная пе-
дагогика, музейно-педагогический процесс, 
дидактические музейные средства, новое 
образовательное пространство, визуали-
зация, актуализация культурного наследия. 

 
Karamanov O.V. Didactic Tools of 

Museum Pedagogy as an Element for the 
Formation of the New Educational Space 

The article considers various types of 
didactic museum tools used in organizing 
museum and pedagogical activities with 
schoolchildren and  students. High-quality 
design of museum work is impossible with-
out  the  development  of  teaching tools that 
 
 
 
 
 
 
 
 

improve the quality and effectiveness of 
educational activities in the museum space. 

The author addresses the means of 
museum pedagogy as elements of didactic 
support, objects of material and spiritual cul-
ture, which contributes to the effective im-
plementation of the museum and pedagogi-
cal process, acts as a powerful information 
resource for the reconstruction and actuali-
zation of the cultural heritage of the past. 

The main audio-visual didactic means in the 
space of the museum have been highlighted and 
analysed – museum promo videos; museum audio 
guides and QR codes; virtual mobile devices and 
applications; museum films; museum perform-
ances-improvisations; museum presentations, di-
dactic mini-posters; museum posters; game table 
(wall, floor) maps; museum game and interactive 
guides; museum passports; route sheets of activity 
(«work maps»); workbooks. 

The author emphasizes that the peculiar-
ity of the use of didactic tools in the space of 
the museum can be their technological nature, 
in particular, availability, rationality, time sav-
ing, and certain algorithmic character. 

The author draws attention to the im-
portance of didactic museum tools in the 
context of the formation of the new educa-
tional space, focuses on modern educational 
paradigms, the humanistic nature of teaching 
and education, an individual approach to 
schoolchildren and university students. 

Keywords: museum, museum pedagogy, 
museum pedagogical process, didactic museum 
facilities, the new educational space, visualiza-
tion, actualization of cultural heritage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


