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INTERACTIVITY, INCLUSION  
AND PARTYSYPATION AS MAIN LINES  
OF INNOVATIVE PRACTICES  
OF MUSEUM WORK

Formulation of the problem. In the decades after the Sec-
ond World War, profound changes in museums’ vision of their 
social role and place in the socio-cultural space were embodied 
in new forms of museum practice, new technologies of museum 
communication, which over time became firmly established in 
modern museums. Today, they are gaining a stronger position 
in the current Ukrainian museum practice. Against the back-
ground of considerable achievements in this direction of devel-
opment, some moments of changes in the work of museums 
encourage critical reflection. On the other hand, many Ukrai-
nian museums are unacceptably lagging behind the require-
ments of the time in implementing the changes in their work, on 
the need for which there is a consensus in the museum environ-
ment today.

The aim of the article is to analyze, in a broad museological 
context, interactive technologies of museum work, inclusive 
components of museums, as well as participatory museum ac-
tivity, highlight the current experience of domestic museums in 
these areas and features of their implementation in Ukrainian 
museum practice.

The chronological framework of the paper is determined by 
the period after 2000, when, against the background of the 
rapid development of museological research in Ukraine, the 
process of transformation of all major areas of practical activities 
of museums has accelerated significantly.

The analysis of new forms of work of Ukrainian museums 
allowed to allocate, among a wide range of museum innova-
tions, interactive forms of work, inclusiveness, and also museum 
participation. Their common feature is the desire to attract au-
diences more and deeper to the museum space. Today, interac-
tivity and inclusion are becoming more common in the current 
practice of Ukrainian museums, a «must have» of museum 
work. Participatory museum work is currently represented by 
the initiatives of individual museums. At the same time, innova-
tive museum practices sometimes pose questions to museum 
workers who don’t have obvious or simple answers, and encour-
age them to find a balance between innovation and traditional 
museum tasks. 

Keywords: museology, museum practice, museum inclu-
sion, interactivity, participatory museum activity. 
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Після Другої світової війни глибокі зміни у баченні музе-
ями своєї суспільної ролі та місця у соціально-культурному 
просторі втілилися у нові форми музейної роботи, нові тех-
нології музейної комунікації, що із часом міцно ствердили-
ся у сучасному музейництві. Сьогодні вони набувають усе 
більшого поширення в актуальній українській музейній прак-
тиці. На тлі загальновизнаних здобутків у цьому напрямку 
окремі моменти трансформації у роботі музеїв спонукають 
до критичних роздумів. З іншого боку, чимало українських 
музеїв відстають від вимог часу у впровадженні тих змін у 
свою роботу, щодо необхідності яких сьогодні у музейному 
середовищі склався консенсус. 

Метою статті є аналіз, у широкому музеологічному кон-
тексті, інтерактивних технологій музейної роботи, інклюзив-
ної складової діяльності музеїв, а також партисипативного 
(учасницького) музейництва, висвітлення актуального до-
свіду вітчизняних музеїв у цих ділянках роботи та особли-
востей їх впровадження в українську музейну практику. 

Хронологічні рамки роботи визначені періодом після 
2000 р., коли на тлі швидкого розвитку в Україні музеоло-
гічних досліджень теоретичного характеру значно приско-
рився процес трансформації усіх основних напрямків прак-
тичної діяльності музеїв. 

Ключові слова: музеологія, музейна практика, музейна 
інклюзія, інтерактивність, партисипативне музейництво.
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Вступ. Звертаючись до історії музейної спра-
ви, дослідник буде оперувати поняттям «му-

зей», вивчаючи такі відмінні культурні феномени, 
як колекції аристократів або учених епохи пізньо-
го Ренесансу, численні європейські національні му-
зеї другої половини ХІХ ст., сучасні інтерактивні 
музеї науки, музеї університетів та міські музеї, му-
зеї — наукові центри, та музеї, які фактично є ко-
мерційними установами. Питання про те, що саме 
усіх їх об’єднує — при називанні спільним термі-
ном — може бути предметом окремого аналізу? У 
контексті ж нашої теми варто, натомість, наголоси-
ти, передусім, на дуже великій різниці між «музея-
ми», що постали у різний час, у відмінних соціальних, 
культурних, політичних обставинах, створювалися та 
розвивалися у різних ідеологічних та інтелектуаль-
них просторах. Один з головних вимірів цієї різниці 
визначає різне бачення музеями (їх фундаторами та 
персоналом) своєї соціальної ролі, або ж своєї сус-
пільної місії. Та модель музейної інституції, яку сьо-
годні можемо назвати традиційною, чи класичною, 
у своїх головних рисах склалася приблизно у дру-
гій половині ХІХ ст. Її основні контури визначили, 
по-перше, прагнення до систематичності та повно-
ти у формуванні збірки, по-друге, розуміння музею 
як наукового закладу, по-третє, обов’язкова репре-
зентація зібраних артефактів та натуралій широкому 
загалові, і, по-четверте, сприйняття музею як освіт-
ньої інституції, що ретранслює публіці згенеровані 
інтелектуалами цінності та сенси. 

У сукупності це створювало музеям загальновиз-
наний імідж установ «високих», що так чи інакше 
підносяться над буденністю, над культурним рів-
нем пересічних громадян, а тим паче малоосвічених 
верств суспільства, образ «храму муз», осередку 
наук та мистецтв. Принаймні, саме так, як видаєть-
ся, можна було б у загальних рисах описати ідеаль-
ний образ класичного (традиційного) музею. Не 
дивно, отже, що, наприклад, Іларіон Свєнціцький, 
видатний український музейник, директор заснова-
ного митрополитом А. Шептицьким Національного 
музею у Львові, у своїй праці «Про музеї та музей-
ництво» (Львів, 1920 р.) відгукувався зневажливо 
про сучасний йому поліцейський музей, створений 
у Парижі [1]. Учений не вважав такі заклади музе-
ями, тому що не сприймав їхній вміст як потенцій-
ний об’єкт музейництва — апріорно «високої», елі-

тарної справи. І у такому ставленні до проникнення 
у музейний простір «профанного» світу він, безпе-
речно, не був тоді одинокий. 

Водночас реальна практика музейництва виявля-
лася надто різноманітною та складною, щоб «храми 
муз» були лише храмами та менторами. Ця обста-
вина вельми виразно виявила себе у діяльності бага-
тьох українських музеїв перших десятиліть ХХ ст. 
Такі, приміром, музеї, як львівський Музей НТШ, 
або Київський художньо-промисловий і науковий 
музей, які збирали етнографічні артефакти, вже так 
чи інакше залучали до своєї роботи «просту» публі-
ку. Музей НТШ, зокрема у формуванні своєї етно-
графічної збірки, значною мірою спирався на допо-
могу місцевих українських вчителів, просто небай-
дужих членів української спільноти, часто отримував 
пам’ятки у дар. Можемо, отже, говорити про демо-
кратичні риси у його роботі, й навіть про елементи 
музейного «учасництва» (партисипації), про які, вже 
щодо ХХІ ст., йтиметься далі.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. прагнення 
демократизувати соціальну роль музеїв, зробити їх, 
в інтелектуальному сенсі, доступнішими для ширших 
кіл потенційних відвідувачів, стало головною метою 
руху за музейну модернізацію, що зародився у Спо-
лучених Штатах, згодом також поширюючись у єв-
ропейських країнах. Його адепти, такі як Джордж 
Браун Гуд, Бенджамін Івс Гіллмен, Джордж Кот-
тон Дана та інші, вважали, що музеї мають давати 
більше пересічному, не обов’язково добре освіченому 
відвідувачу, промовляти до нього зрозумілішою йому 
мовою. Дж. Гуд, зокрема, у своїй книзі «Музеї май-
бутнього» (1897 р.) писав, що «музеї демократич-
ної країни мають бути одночасно цікаві як механіку, 
клерку та моряку, так і професіоналам та любителям 
мистецтва» [2, с. 307]. Дж. Дана, прибічник ради-
кального реформування музейної справи, директор 
музею у Ньюарку (штат Нью-Джерсі) та автор кон-
цепції «корисного музею», головне завдання музеїв 
бачив не у збиранні артефактів, а у служінні спільноті 
через їх використання та інтерпретацію. Не еліта, а 
ціла громада має бути аудиторією музею [3, p. 24]. 
Він також наполягав, що музеї повинні бути «друж-
німи» для відвідувачів, мати зручне розташування, 
гарне освітлення і т. д. [4, p. 27—29]. 

Пізніше, вже в іншу епоху, з кінця 1950-х — у 
1970-х рр. поширення у демократичних країнах За-
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ходу, у деяких державах Азії, у Латинській Амери-
ці масової культури, усе більше залучення широких 
верств суспільства у культурне життя соціуму стали 
передумовами глибоких змін у діяльності багатьох 
музеїв, переосмислення ними своєї соціальної ролі. 
Відповідаючи на виклики часу, музеї шукали шля-
хи демократизації своєї роботи, її наближення до ін-
тересів та турбот масового відвідувача. У цей пері-
од до сфери музейної діяльності починають залуча-
ти нематеріальні реалії сучасного повсякдення, такі 
як традиційні види виробничої діяльності, театраль-
ного мистецтва та інше, запроваджують нові освітні 
програми. Музеї активно звертаються до роботи з 
дитячою аудиторією, людьми з особливими потреба-
ми, іншими меншинами, раніше з різних причин по-
збавленими задовільного доступу до музейного про-
стору [5, с. 67]. 

На зміни у соціальному вимірі музейної практи-
ки кінця ХХ — початку ХХІ ст. істотно вплинули 
роботи англійського музеєзнавця Річарда Санделла, 
видатного представника музеологічної школи Лес-
терського університету (зокрема, його стаття «Му-
зеї як агенти соціальної інклюзії» (1998), моногра-
фії «Музеї, упередження і переосмислення іншості» 
(2007), «Музеї, рівність і соціальна справедливість» 
(2012, у співавторстві з Е. Найтінгейл). Р. Санделл 
аналізував потенціал музеїв як інструменту зменшен-
ня соціальної ексклюзії — тобто усунення певних 
соціальних груп від важливих соціальних ресурсів. 
У музейному аспекті ексклюзія виявляється у недо-
статній (або взагалі відсутній) репрезентації, учас-
ті або доступі. Подолання цього, залучення шир-
ших кіл суспільства до музейного простору утворює 
зміст музейної інклюзії. Працюючи з певними соці-
альними групами, музеї можуть стати чинником со-
ціальної регенерації. Разом із цим, Р. Санделл ак-
центував на здатності музеїв, через звернення до ви-
світлення питань соціальної нерівності, різних форм 
дискримінації, стимулювати ширші соціальні зміни 
[6, с. 134]. 

Отже, в останні десятиліття у музейному серед-
овищі поступово укорінилося усвідомлення тієї об-
ставини, що будь-яку «ідеалістично» сформульовану 
місію неможливо реалізувати задовільною мірою без 
розуміння реальних запитів окремих людей та пев-
них соціальних груп, без діалогу зі своєю аудиторі-
єю. Глибокі зміни у баченні музеями своєї суспільної 

ролі та місця у соціально-культурному просторі вті-
лилися у нові форми музейної практики, нові техно-
логії музейної комунікації, що із часом міцно ствер-
дилися у сучасному музейництві. 

Мету дослідження — дати, у світовому музей-
ницькому контексті, характеристику таким техноло-
гіям, виявити особливості їх впровадження в укра-
їнську музейну практику. Об’єктом дослідження, 
отже, є актуальні інновації у діяльності українських 
музеїв, а його предметом — їхнє місце у музейній 
роботі, особливості та результати впровадження, а 
також пов’язані із цим труднощі та не завжди одно-
значні зміни у музейній практиці. Хронологічні рам-
ки роботи визначені періодом післі 2000 р., коли, на 
тлі швидкого розвитку в Україні музеологічних дослі-
джень теоретичного характеру, значно прискорився 
процес трансформації усіх основних напрямків прак-
тичної діяльності музеїв. 

Основна частина. До числа новітніх технологій 
взаємодії музеїв зі своєю аудиторією можна відне-
сти, по-перше, інтерактивні форми роботи, по-друге, 
широкий діапазон заходів з музейної інклюзії, і по-
третє, партисипативну, або ж учасницьку музейну 
діяльність. 

Інтерактивність у музейній роботі — передусім 
можливість тієї чи іншої прямої взаємодії відвіду-
вача із музейними предметами. Вона виявляє себе 
у диференційованому підході до відвідувачів, впро-
вадженні у музейну роботу ігрових та театралізова-
них елементів, наданні можливості тактильного до-
ступу до експонатів [7, с. 3]. Важливим стимулом 
швидкого розвитку інтерактивних технологій ста-
ла зростаюча конкуренція в освітньому просторі, 
а також у сфері розваг та проведення дозвілля. З 
початку 2000-х років цій конкуренції сприяв роз-
виток інформаційних технологій, загальний доступ 
до мережі Інтернет. Водночас останні дуже розши-
рили можливості взаємодії самих музеїв зі своєю 
аудиторією. 

Інтерактивні форми комунікації з відвідувачами 
набувають зараз в Україні все більшого поширення, 
утворюють новий стандарт сучасної музейної прак-
тики. Ті чи інші інтерактивні можливості запрова-
джують у своїй роботі і великі музеї обласних цен-
трів, столичні музейні установи, і музеї невеликих 
українських міст, чий досвід також, як видається, 
заслуговує на популяризацію та високу оцінку. 
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Зокрема, чималий досвід інтерактивної музейної 
роботи має Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рє-
піна (м. Чугуїв). Передусім, це стосується одного з 
його підрозділів — Краєзнавчого музею Чугуєва, 
найбільшу частину аудиторії якого становлять від-
відувачі шкільного віку. У музейному залі, що пред-
ставляє найдавнішу історію краю, відвідувачі можуть 
випробувати себе в умовній ролі археолога, або стати 
учасниками стародавньої гри під назвою «Крейма-
хи», або ж пройти квест, виконуючи завдання ігро-
вого путівника, адаптованого до різних вікових групп 
[8, с. 72]. На музейній виставці «На захист Украї-
ни» (вона присвячена боротьбі із російською агресі-
єю та сепаратистами на Сході України) гості музею 
мали можливість узяти участь у плетенні справж-
ньої маскувальної сітки [8, с. 73]. Для дитячих груп 
музей проводив археологічні квест-екскурсії, у ході 
яких екскурсанти могли виконувати спеціальні за-
вдання у ролях «археологів», «первісних художни-
ків», «слідопитів», або ж «ремісників» (зокрема, в 
останньому разі перетираючи зерна на борошно за 
допомогою старої зернотерки). За спеціальним за-
мовленням, музей проводив такі екскурсії і для змі-
шаних вікових груп, за участі і дітей, і дорослих [8, 
с. 73]. Музей у Чугуєві також організовував цикли 
музейних занять з елементами гри, змагальності та 
мультимедійних презентацій [8, с. 74]. 

Кілька інтерактивних починань реалізував крає-
знавчий музей м. Нетішина, що був одним з учасни-
ків проєкту «Матра», організованого музейниками з 
Нідерландів. (Цей проєкт реалізовувався у 2006—
2009 рр., і був спрямований на обмін досвідом, на-
вчання вітчизняних музейників новітнім підходам у 
роботі європейських музеїв). Його працівники бра-
ли участь у таких тематичних напрямках проєкту, як 
«Сучасний музейний менеджмент» та «Освітні про-
грами у музеї» [9, с. 50]. Використовуючи набуті у 
проєкті нові знання, музей у Нетишіні організував 
виставку «Іграшкове диво» — уроки з елементами 
майстер-класу з виготовлення традиційної україн-
ської ляльки, а також низку інтерактивних музейних 
занять, зокрема, за темами «Культура доби палео-
літу» та «Трипільська культура». Для їх проведен-
ня в одному із залів музею облаштували «печеру», 
де учні мали змогу на картонних «стінах» створю-
вати малюнки у стилі мистецтва палеолітичної епо-
хи. Таке «занурення» в обстановку, хоча б й іміто-

вану простими засобами, стає для школярів новим 
емоційним досвідом, сприяє більшій зацікавленості у 
вивченні людської культури того часу [9, с. 48]. Ще 
до участі у «Матра» музейники Нетішина здійснили 
низку власних інтерактивних проєктів. Зокрема, од-
ним з них стала «Лабораторія молодого дослідника», 
у рамках якої учні у ролі «науковців» проводили, ви-
користовуючи надані музеєм копії мап, інших доку-
ментів з його фондів, навчальні історико-географічні 
дослідження місцевих теренів [9, с. 48]. 

Кількарічний досвід проведення інтерактивних 
екскурсій має сьогодні Харківський літературний 
музей. Важливою частиною його постійної екс-
позиції є розділ, присвячений славетному україн-
ському філософу Григорію Сковороді, чиє життя 
було пов’язане зі Слобожанщиною, що називаєть-
ся «Григорій Сковорода: мандрівка за щастям». Зо-
крема, щоб допомогти юним відвідувачам зрозумі-
ти образ Нарциса, який з’являється в одному з тек-
стів філософа (до нього Сковорода звертався у своїх 
роздумах про необхідність для людини самопізнан-
ня), їм пропонують описати самих себе, а потім зі-
ставити цей опис із власним відображенням у дзер-
калі [10, с. 31]. Або, в іншому варіанті, відвідува-
чі стоять навпроти один одного, один з них робить 
якісь рухи, а інший — «дзеркало» — намагається 
їх повторити. Музей також має спеціальну музейну 
освітню програму про Г. Сковороду, розраховану на 
дитячу аудиторію. У її рамках діти за тінями силу-
етів мають вгадати ту чи іншу тварину, а екскурсо-
вод розповідає, з якої байки філософа ці персона-
жі, переповідає сюжет та мораль твору [10, с. 31]. 
У такий спосіб, що передбачає, отже, елемент теа-
тральності, певної простої гри, і не вимагає застосу-
вання нових технічних засобів, відвідувач «відчуває 
зменшення культурно-часової дистанції, ототожнює 
власний набутий досвід із духовним досвідом філо-
софа» [10, с. 32].

Харківський літературний музей використовує 
інтерактивні елементи також в іншій частині своєї 
постійної експозиції — «Письменники Розстрі-
ляного відродження», що є складовою експозиції 
«Апокриф: тексти і долі українських письменників 
1920-х—1930-х рр.». Зокрема, відвідувачам шкіль-
ного віку пропонується узяти участь у літературно-
му квесті «Санаторійна зона», у ході якого їхнє ігро-
ве завдання полягає у відновленні біографії того чи 
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іншого українського літератора 1920-х, який нібито 
втратив пам’ять [10, с. 32]. 

Інтерактивні форми роботи музей застосовує і у 
змінних стаціонарних виставках. Наприклад, у ве-
ресні 2011 р. на виставці, присвяченій Василеві Сту-
су, відвідувачам пропонували завдання: здогадатися 
про призначення речей у валізі політв’язня, або зна-
йти заховані в експозиції «маляви» (на тогочасно-
му тюремному жаргоні так називали невеликі запис-
ки, що нелегально передавали «на волю» ув’язнені з 
тюрми) з віршами поета тощо [10, с. 32].

У листопаді 2018 р. львівський Літературно-
меморіальний музей Івана Франка, що розташова-
ний у будинку письменника, презентував комплекс 
новітніх технологічних засобів з елементами театра-
лізованих екскурсій та низкою інтерактивних компо-
нентів. Зокрема, у музеї запроваджено аудіо та відео 
супровід екскурсій, у ході яких відвідувачі можуть 
почути сучасне відтворення різноманітних звуків по-
всякденного життя у будинку письменника, голос ви-
датної співачки Соломії Крушельницької, що бува-
ла гостею дому літератора. Окрім цього, для відвід-
увачів музею встановили два тачпади [11]. 

Із січня 2019 р. сучасний інтерактивний проект діє 
у львівському Музеї етнографії та художнього про-
мислу. У тій частині постійної експозиції, де пред-
ставлені старовинні музичні інструменти, відвіду-
вачі мають змогу, завдяки спеціальній програмі та 
зручному тачскріну, почути їхні «голоси», а також, у 
синхронізації із звуком, побачити у вікні знакові по-
статі того часу, коли було написано відповідні музич-
ні твори [12]. Це збагачує враження гостей музею, 
і водночас дає їм можливість вільно взаємодіяти із 
експозиційним простором, вибираючи музичні твори 
у відповідності із власними смаками та інтересами. 
Ця інтерактивна музейна опція виявилася дуже по-
пулярною серед відвідувачів установи, значна біль-
шість яких не оминає її своєю увагою. 

До найбільш популярних технологій інтерактивної 
роботи музеїв належать їхні ігрові форми. Музейній 
грі загалом властиві високий рівень комунікації, ін-
тенсивний обмін інформацією, різноманітність видів 
діяльності учасників та їх зміни [13, с. 60]. За ви-
значенням В. Надольської, музейна гра постає син-
тезом у музейному просторі рольового компонента 
та предметного середовища, є способом активізації 
аудиторії [13, с. 60]. Дослідниця акцентує на здат-

ності ігри сприяти більш особистісній взаємодії му-
зею зі своєю аудиторією. Гра — «спосіб дослідження 
дійсності в контексті особистих інтересів. За допо-
могою гри музей перетворюється у простір, у яко-
му відвідувачі можуть вивчати артефакти, встанов-
лювати з ними зв’язок як з частиною власного по-
всякденного життя», — зазначила В. Надольська 
[13, с. 60].

Сьогодні приклади застосування українськими 
музеями ігрових форм роботи є вельми численни-
ми, і тут ми згадаємо лише окремі з них. Національ-
ний музей мистецтв імені Б. та В. Ханенків прово-
див квест для батьків з дітьми під назвою «Шука-
чі в музеї», що являє собою варіант музейної гри у 
форматі «полювання», під час якої огляд музею від-
відувачами відбувається у ході нескладної гри [14, 
с. 32]. Київський науково-природничий музей про-
водить для дитячої авдиторії науково-фантастичний 
квест «Останній мамонт на Землі», «музейну приго-
ду» «Квітка життя богині Флори» та командні ігри. 
У ньому також навчають дітей робити годівниці для 
птахів [14, с. 32]. Херсонський обласний краєзнав-
чий музей проводив для школярів завдання-гру «Ка-
нікули в музеї», під час якої діти за малюнками шу-
кають в експозиції зображений предмет [15, с. 50—
51]. Ігрові технології, у тому числі й порівняно прості, 
дозволяють музеям значно посилити інтерес певної 
категорії відвідувачів до своїх експозицій, і водно-
час зробити комунікацію із ними більш емоційно на-
повненою та суб’єктивізованою. 

Якщо для більшості музеїв, що експонують ав-
тентичні артефакти, запровадження елементів інтер-
активності вимагає дотримання обережного балан-
су із завданнями збереження останніх, то у музеях, 
основою експозиції яких є муляжі, копії, типові су-
часні предмети, або ж автентичні, але маловразливі 
експонати (приміром, старі паровози, гармати тощо) 
простір для інтерактивної роботи є більшим. Пере-
дусім, йдеться про можливості тактильного контак-
ту відвідувачів з музейними предметами, тієї чи ін-
шої фізичної взаємодії з ними. До такого типу музе-
їв належать насамперед наукові та науково-технічні 
музеї, а також музеї, що прагнуть ознайомити своїх 
гостей із певним видом професійної діяльності. Саме 
вони можуть бути повністю інтерактивними. Зокре-
ма, такими є науковий музей «DARWINEUM» 
у німецькому місті Росток, швейцарський му-
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зей «CERN/Universe of particles» (він присвяче-
ний сучасним дослідженням елементарних части-
нок), музей «BMW Museum», «Dornier Aerospace 
Museum» у німецькому Фрідріхсгавені, музей науки 
і техніки у Мадриді, розташований у Брюсселі музей 
«PARLAMENTARIUM», що знайомить відвіду-
вачів із роботою демократичних представницьких ін-
ституцій (парламентів), й чимало інших [16]. 

В Україні прикладом повністю інтерактивного му-
зею може бути «Музей науки» Малої академії наук, 
що відкрився у жовтні 2020 р. у Києві. Інтерактив-
ні експонати та інсталяції музею, яких понад сотню, 
наочно, в оригінальній та доступній формі ілюстру-
ють та пояснюють різні фізичні явища, дають уяв-
лення про будову людського тіла, про природні про-
цеси, що відбуваються на нашій планеті, тощо[17]. 
Інтерактивні технології покладено в основу роботи 
столичного Музею популярної науки і техніки «Екс-
периментаніум», розрахованого передусім на дитячу 
авдиторію. У Державному музеї авіації імені Олега 
Антонова (м. Київ), що є сьогодні найбільшим му-
зеєм історії техніки у Східній Європі, відвідувачі мо-
жуть заходити у літаки, які там експонуються, сідати 
у крісло пілота і т. д. У музеї залізничного транспор-
ту, який розташований у Києві на центральному па-
сажирському вокзалі, демонструються старі вагони, 
локомотиви тощо, а відвідувачі можуть у них захо-
дити, рухати їхнє обладнання [18, с. 212].

Важливим напрямом сучасної трансформації со-
ціальної ролі музеїв, розширення та модернізації їх-
ньої участі у житті соціуму, посилення впливу на сус-
пільні процеси є збільшення рівня інклюзивності у 
музейній роботі. Інклюзія — це залучення людей до 
якої-небудь сфери діяльності, охоплення нею пев-
них спільнот, індивідів, урахування їхніх прав, по-
треб та інтересів.

Інклюзія у музейній діяльності має декілька від-
мінних складових. Передусім, йдеться про намагання 
музеїв залучити до свого простору соціальні групи, із 
різних причин — правова дискримінація, фізичний 
та ментальний стан — більшою чи меншою мірою 
виключені раніше зі сфери музейної роботи. Іншою 
складовою інклюзії є зусилля «привести до музею» 
представників соціальних прошарків, що не мають 
«зовнішніх» перешкод для відвідування музеїв, про-
те через свій спосіб життя, рівень освіти, бідність та 
інші причини залишаються байдужими до музейних 

експозицій. Інклюзія, отже, постає вельми широким 
поняттям, яке не можна зводити лише до доступнос-
ті закладів культури для осіб з інвалідністю (хоча й 
це, безперечно, є дуже важливою його складовою). 
Як наголошувала українська дослідниця М. Чорна, 
«…у сучасному світовому культурному дискурсі по-
няття інклюзії (inclusion) стало невід’ємним від роз-
маїття (diversity)» [19, с. 2]. Її основною метою від-
так «є знищення існуючих бар’єрів між представ-
никами найрізноманітніших соціальних, культурних, 
етнічних, релігійних і будь-яких інших груп, збере-
ження культурного різноманіття та залучення до со-
ціокультурного життя всіх, незалежно від їхніх осо-
бливостей та розбіжностей» [19, с. 2].

У сучасній Україні, вочевидь, не йдеться про яку-
небудь безпосередню етнічну, расову чи релігійну 
дискримінацію у доступі до музеїв, яка, як видаєть-
ся, історично саме музеям була мало властива. Проте 
актуальною є проблема фактичної дискримінації осіб 
з особливими потребами, дії суспільства щодо яких, 
як влучно зауважили М. Ясеновська та О. Зінен-
ко, «часто стають лакмусовим папірцем інклюзивно-
го ставлення у цілому» [20]. Україна 2010 р. приєд-
налася до Конвенції ООН про права осіб з інвалід-
ністю, що має визначати загальні рамки державної 
політики у цій сфері. Відповідно до неї формується й 
національне законодавство. Зокрема, стаття 19 на-
званої конвенції гарантує людям з інвалідністю пра-
во на включення до місцевих спільнот, що передба-
чає можливість користуватися усіма місцевими ре-
сурсами, бути повністю поінформованими про справи 
місцевої громади, брати повноправну участь у її ді-
яльності [21, с. 7]. Відвідування ж музеїв, за заува-
женням Р. Кравченко та Г. Рудик, це «природна і 
важлива складова життя людини як соціальної істо-
ти» [21, с. 7]. Музеї є як інформаційним, так і пси-
хологічним ресурсом. У цьому зв’язку названі музе-
ологині наголосили, що чимало досліджень вказують 
на існування кореляції між практиками культурно-
го дозвілля та оцінками людиною якості свого жит-
тя [21, с. 7].

У роботі з подолання фактичної дискримінації у 
музейному середовищі осіб з особливими потреба-
ми можна визначити кілька основних напрямків, чи 
складових. Перший з них — це фізична доступність 
музеїв та їхніх експозицій. Другий — інформацій-
на доступність музеїв та музейних програм. Третій 
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становить доступність самого контенту експозицій, 
і четвертий — інклюзивна компетентність музей-
ного персоналу. Крім того, частиною інклюзивних 
практик музеїв є їхня організаційна робота щодо ін-
клюзивності [20, с. 2]. Вважаю, варто погодити-
ся із думкою Р. Кравченко та Г. Рудик, що в іде-
алі доступність музею має забезпечуватися як його 
спеціальним ресурсом — спеціальними програмами, 
наданням спеціальних послуг, підготовленим персо-
налом, так і довготривалим партнерством із органі-
заціями, державними та недержавними, що опіку-
ються людьми з інвалідністю [21, с. 14]. 

Cьогодні українські музеї працюють за усіма на-
званими напрямками, щоправда, просуваючись на 
цьому шляху вельми різними темпами. Зокрема, чи-
малу роботу у напрямі впровадження та поширен-
ня інклюзивних практик музейництва здійснює київ-
ський Педагогічний музей України. Значну частину 
відповідних власних зусиль Педагогічний музей зо-
середив на роботі з відвідувачами із тяжкими пору-
шеннями зору, через такі, зокрема, заходи, як прове-
дення спеціальних екскурсій, адаптація для незрячих 
низки музейних виставок, поповнення фондів музею 
книгами шрифтом Брайля тощо [22, с. 54]. Водно-
час, працівники музею активно працюють у напрямі 
поширення власного та світового досвіду інклюзив-
ної музейної діяльності, допомагаючи колегам з ін-
ших українських музеїв. Зокрема, 2017 р. працівники 
музею спільно з Незалежною асоціацією психологів 
реалізовували музейно-освітній проєкт «Школа для 
музейників по роботі з особливими відвідувачами», у 
рамках якого проводили теоретичні та практичні за-
йняття для працівників музеїв столиці, а також Льво-
ва, Харкова, Чугуєва та Нетішина, спільно з Україн-
ською спілкою людей з інвалідністю та Національною 
сілкою театральних діячів України організували семі-
нар «Аудиоскрипція для сфери культури» (по робо-
ті закладів культури з незрячими) [22, с. 54]. Також 
фахівці Педагогічного музею консультували колег-
музейників із різних регіонів України щодо специфі-
ки роботи із відвідувачами з особливими потребами, 
асистували (2019 р.) на екскурсіях для таких відвід-
увачів у Державному політехнічному музеї, проводи-
ли заходи із вшанування пам’яті педагогів, що пра-
цювали у царині спеціальної педагогіки, популяризу-
вали відповідний досвід музею в електронних медіа, 
соцмережах та багато іншого [22, с. 55].

У напряму впровадження засад інклюзивності ак-
тивно просувається київський Музей ім. Ханенків. 
Зараз для цієї інституції значною проблемою є те, 
що будівля музею — пам’ятка архітектури, тому за-
кон не дозволяє вносити зміни у її планування, здій-
снювати реконструкцію і т. п. Водночас, без таких 
змін збільшити рівень доступності установи для осіб 
з особливими потребами може бути складно. У по-
шуках виходу із ситуації, музей ім. Ханенків підго-
тував зараз проект спеціальної додаткової будівлі 
у своєму подвір’ї, з елементами універсального ди-
зайну простору, де планують розмістити доступні 
також для інвалідів вбиральню, кафе та інші примі-
щення [20, с. 9].

Працюючи наразі над просуванням інклюзивнос-
ті у своїй роботі у віртуальному просторі, музей роз-
робив інклюзивний веб-сайт, дотримуючись прин-
ципів інклюзивності ІТ-дизайну, визначених у Web 
Content Accessibility Guidelines (наборі стандартів 
доступності інтернет-контенту, розроблених Web 
Accessibility Instiative, що діє у рамках впливового 
світового регулятора роботи мережі інтернет World 
Wide Web Consortium). У розробці сайту узяли 
участь експерти партнерської організації — соціаль-
ного підприємства (агенції), 85 відсотків працівників 
якого становлять особи, що мають різні форми інва-
лідності [20, с. 9]. Такий підхід сприяв, по-перше, 
кращій якості сайту, його більшій відповідності ре-
альним вимогам людей із особливими потребами, і 
водночас — розширенню партнерських зв’язків му-
зею, а отже, його присутності у соціокультурному 
просторі. Увесь розміщений на сайті медіа-контент 
має бути забезпечений альтернативними текстами, 
доступними для скрін-рідерів, мати правильно сфор-
мований і структурований текстовий контекст, вра-
ховувати специфіку потреб людей із різними пору-
шеннями, у тому числі ментальними [23]. 

Агенція Inclusive IT залучалася також до робо-
ти над іншими музейних проєктами, спрямованих на 
запровадження інклюзивності. Зокрема, її фахівці 
узяли участь у розробці (підтриманій Українським 
культурним фондом) інклюзивної версії сайту «Му-
зею народного мистецтва Гуцульщина та Покуття 
ім. Й. Кобринського». Крім української, музей Гу-
цульщини також готує її англомовний варіант [24]. 
Інклюзивний сайт за участі агенції Inclusive IT та 
підтримки Українського культурного фонду (УКФ) 
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розробив і київський Музей голодомору-геноциду 
[20, с. 12]. Тут варто підкреслити, що для УКФ ін-
клюзія є одним з найважливіших орієнтирів роботи 
та підтримки тих чи інших культурних проєктів, у 
тому числі музейних. 

Програму впровадження інклюзивності розробив 
Національний музей Тараса Шевченка (під назвою 
«Музей без бар’єрів: від теорії до практики»). Му-
зей поступово втілює її у життя, отримуючи у цьо-
му експертну підтримку громадських організацій, 
залучаючи також осіб із інвалідністю [25]. У сто-
личному «Мистецькому Арсеналі» встановлені так-
тильні таблички, а для своїх фестивалів музей готує 
також тактильні мапи [25, с. 12]. Відео, які «Мис-
тецький Арсенал» розміщує у сервісі Ютюб, ма-
ють субтитри, а лекції музейних фахівців супрово-
джує переклад жестовою мовою. У рамках програ-
ми інклюзії «Культура без обмежень», яку з 2015 р. 
реалізує Музей історії міста Києва, його приміщен-
ня обладнали сучасними пандусами, ліфтами, при-
стосованими місцями для відпочинку інвалідів. Для 
осіб із серйозними порушеннями зору музей прово-
дить спеціалізовані екскурсії «Доторкнись до істо-
рії» (у власній експозиції), екскурсію містом «Київ 
на дотик», інші заходи [25, с. 8]. Для людей з пору-
шеннями опорно-рухового апарату музей організо-
вує квест «Музейні таємниці», театралізовані екс-
курсії тощо [25, с. 8].

Чималу роботу із впровадження засад інклюзії 
здійснюють музеї Харківщини. Зокрема, у Хар-
ківському художньому музеї, Національному музеї 
Г.С. Сковороди, у Пархомівському художньому му-
зеї ім. П.Ф. Луньова відвідувачі можуть скористати-
ся спеціальними аудогідами. Крім української, вони 
мають й англомовну версію; частина матеріалу також 
подана у версіях французькою та німецькою мовами. 
У Харківському художньому музеї відвідувачі мо-
жуть також увімкнути відеогід жестовою мовою (він 
зберігається на окремому планшеті) [25, с. 6]. Участь 
у розробці аудіогідів узяли незрячі активісти, фахівці-
тифлопедагоги Харківського спеціалізованого НВК 
ім. В. Короленка. У них вбудовані тифлокоментарі, 
спеціальні звукові ефекти, які допомагають незрячим 
створити у свідомості певні образи, і водночас є ці-
кавими для інших відвідувачів [25, с. 6]. 

У Львові на цілі музейної інклюзії спрямовано про-
єкт «Школа жестової мови: почуй культуру». Він пе-

редбачає навчання екскурсоводів базових засад жес-
тової мови у музеях «Арсенал» (відділ Львівського 
історичного музею), Національному музеї у Львові 
ім. Андрея Шептицького» та Львівській національ-
ній галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького, а також 
розробку програми жестових екскурсій. Завершен-
ня проєкту дасть можливість знайомитися з експо-
зиціями названих музеїв людям із вадами слуху, що 
володіють мовою жестів [26]. 

У рамках проєкту «Пінзель. Тактильна експози-
ція» львівський Музей Пінзеля (відділ Львівської 
національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького) 
провів у листопаді 2020 р. тактильну виставку. На 
ній були виставлені копії восьми скульптур україн-
ського майстра барокової пластики з основної екс-
позиції музею, виготовлені із використанням сучас-
ної та вельми дороговартісної технології друку на 
3D принтері. Незрячі відвідувачі виставки могли їх 
торкатися, у такий спосіб знайомлячись із мистець-
кої спадщиною Пінзеля. Також для кожної зі скуль-
птур підготували опис шрифтом Брайля [27]. 

У 2019—2020 рр. схожий інклюзивний проєкт, під 
назвою «Торнись ікони», за підтримки громадської 
організації «Мистецька рада «Діалог» та громадської 
ініціативи «My Future Heritage», реалізували львів-
ський Національний музей імені Андрея Шептиць-
кого та Музей Волинської ікони в Луцьку. За допо-
могою фотограмметрії, 3D сканування та 3D друку 
фахівці створили точні зменшені рельєфні копії Бого-
родчанського іконостасу (початок XVIII ст.) та іко-
ни «Христос Вседержитель» (1696 р.), двох шедев-
рів видатного українського барокового маляра Йова 
Кондзелевича. Разом із описами шрифтом Брайля, 
вони надали можливість пізнавати творчість майстра 
людям із вадами зору [20, с. 17].

Іклюзивні елементи присутні у роботі львівсько-
го Державного природознавчого музею Академії 
наук. На постійній експозиції «Льодовиковий пері-
од» представлені тактильні макети прадавніх тварин, 
природних матеріалів, із якими відвідувачі можуть 
взаємодіяти самостійно. Експонати цієї виставки ви-
користовують і в освітній програмі «Школа льодо-
викового періоду», призначеній для дітей з інвалід-
ністю [20, с. 14]. 

У Харківському Художньому музеї у рамках про-
єкту «Крокуємо інклюзією» (куратора Марія Ясенов-
ська) скульпторка Тетяна Альбицька-Костотомарова 
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створила об’ємні копії низки творів живопису з му-
зейної експозиції, зокрема, відомого полотна І. Рєпі-
на «Запорожці пишуть листа турецькому султану». 
Прагнучи реалізувати проєкт якомога якісніше, у ході 
роботи музей контактував із потенційними незрячи-
ми відвідувачами та відвідувачками, серед яких були 
спортсменки-паралімпійки [28]. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
з 2017 р. діє програма «Назустріч», відповідно до 
якої для осіб з особливими потребами музей прово-
дить оглядові екскурсії, тематичні уроки, використо-
вуючи при цьому мультимедійні та інтерактивні за-
соби [29, с. 195—198]. У 2018 р. музей уклав уго-
ду про співпрацю з інклюзивно-ресурсним центром 
Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету ім. В. Гнатюка. Він став базою для лекцій та 
семінарів з музейної інклюзії, що проводили пра-
цівники згаданого центру, зокрема, його керівниця 
Зоряна Удич [29, с. 196—197]. У межах проєкту 
«Культурні продукти Рівненщини», що здійснюєть-
ся за підтримки Українського культурного фонду, над 
доступністю своїх експозицій для осіб з інвалідністю 
працює низка місцевих музеїв Рівненщини [30]. 

Необхідною передумовою просування інклюзії 
у музейній роботі є набуття персоналом музеїв ін-
клюзивної компетентності. М. Ясеновська та О. Зи-
ненко визначають її так: «Інклюзивна компетент-
ність персоналу музею — це організація комуніка-
ції в установах культури між співробітниця(-ка)ми, 
відвідувач(-к)ами й уразливими групами на прин-
ципах поваги до людської гідності без дискриміна-
ції, стереотипів та упереджень. Спілкування та вза-
ємодія має враховувати право на особисту самостій-
ність людини, у тому числі свободу робити власний 
вибір» [20, с. 19]. Сьогодні чимало музеїв в Україні 
докладають зусиль для формування та вдосконален-
ня інклюзивних навичок своїх працівників. 

Зокрема, вище вже згадувалося навчання екскур-
соводів жестової мови у низці музеїв Львова, спе-
ціальні лекції та семінари у Тернопільському облас-
ному краєзнавчому музеї. У столиці Національний 
музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків вчив праців-
ників використовувати т. зв. «легку мову», що має 
зробити музейні екскурсії зрозумілішими для людей 
з інтелектуальними порушеннями [20, с. 19]. Ки-
ївський «Мистецький Арсенал» проводив тренінги 
для своїх працівників щодо роботи із відвідувачами 

з особливими потребами від громадських організа-
цій «Відчуй» та «Inclusive friendly», а також тренін-
ги із написання текстів, які описують візуальні ма-
теріали [20, с. 19]. У Харківському художньому му-
зеї ХОФ «Громадська альтернатива» за підтримки 
Українського культурного фонду реалізовували для 
музеїв Харківщини, за участі експертів з Берліна та 
Харкова освітню програму фестивалю «InclusiON» 
[20, с. 19]. Зокрема, четвертий такий фестиваль від-
бувся у Харкові 23—29 вересня 2019 р. Частиною 
фестивалю стало проведення інклюзивної виставки 
сучасних артоб’єктів, флешмобу, покликаного попу-
ляризувати вивчення жестової мови, а також кіль-
кох 18 узейчиками: «Почути Дюрера» для Хар-
ківського художнього музею, «Почути філософію» 
для Літературно-меморіального музею Г. Сковоро-
ди та «Почути Малевича» для Художнього музею 
ім. П.Ф. Луньова у Пархомівці (твори цього всес-
вітньо відомого митця-модерніста представлені, се-
ред іншого, у збірці музею) [31]. 

Корисним інструментом просування інклюзивних 
практик у музейній роботі є сьогодні в Україні спе-
ціальний онлайн-ресурс, що має назву MonitorIN 
(створений як складова проєкту «Партисипативний 
інструмент моніторингу доступності закладів культу-
ри») та перебуває у вільному інтернет-доступі. Він 
надає таким закладам, серед них і музеям, можли-
вість здійснити самооцінку стану справ з інклюзив-
ністю у їхній роботі. Серед критеріїв — безбар’єрне 
архітектурне середовище; наявність у закладу розро-
бленої політики щодо доступності та інклюзивності; 
система спеціального навчання персоналу; наявність 
альтернативних форматів та адаптації послуг з ура-
хуванням потреб аудиторії. 

Аналіз та поширення нагромадженого досвіду 
інклюзивної роботи українських музеїв був метою 
семінару «Доступний музей: інклюзія в музейному 
просторі», що відбувся у Педагогічному музеї Укра-
їни 19 березня 2019 р. [32]. У своєму виступі на 
ньому співробітник Львівського історичного музею 
Тарас Процак аналізував досвід роботи з людьми з 
особливими потребами музейного відділу історичної 
зброї «Музей-Арсенал» [32]. Про досвід реалізації 
інклюзивного проекту «Музей на дотик» у Музеї на-
родної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія 
Шептицького докладно розповідали його співробіт-
ниці Леся Гарасим та Оксана Омельчук [32]. Олек-
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сій Караманов, авторитетний український дослідник 
проблем музейної педагогіки, у своїй доповіді на се-
мінарі («Сучасні підходи до організації проектної ро-
боти в інклюзивному музейному просторі») наголо-
сив на важливості розуміння місії сучасного музею як 
відкритого культурного та освітнього центру. 

Цінним внеском у популяризацію інклюзивних за-
сад музейної роботи стала аналітично-методична за-
писка «Кращі практики інклюзії», підготовлена екс-
пертками ХОФ «Громадська альтернатива» за під-
тримки представництва Фонду Фрідріха Еберта в 
Україні [20]. Її авторки аналізували новітній досвід 
українських музеїв із впровадження засад інклюзії у 
свою роботу, прагнучи продемонструвати найбільш 
вдалі та найбільш типові практики, показати різні ці-
льові групи, залучені до музейної інклюзії, а також 
охопити різні регіони України [20, с. 2]. 

Поруч із інтерактивними технологіями та впрова-
дженням у музейну практику засад інклюзії, і зна-
чною мірою у поєднанні з ними, сьогодні у музей-
ному просторі набуває популярності та розвиваєть-
ся така форма музейної активності, як учасницький, 
або партисипативний музей. 

Партисипативний музей можна визначити як му-
зей, який спирає свою діяльність «на змістовно іс-
тотній участі відвідувачів, місцевої спільноти, парт-
нерів» [33, с. 53]. Хоча інтерактивні експозиції, но-
вітні технології, що роблять експозиції доступнішими 
для людей з інвалідністю, також більшою мірою, ніж 
традиційні, залучають відвідувачів у музейний про-
стір, самі по собі вони залишаються у рамках кла-
сичного одностороннього звернення музею до сво-
їє аудиторії, зміст та «месіджі» якого визначає він 
сам. Натомість, дослідники акцентують на розвитку 
партисипативних музейних практик у рамках шир-
шого поняття «культури участі» — усвідомленій та 
вільній участі людей у культурних процесах, можли-
вості робити власний внесок у створення культурних 
подій та розвиток культурних процесів [33, с. 53]. 
Культура участі постає при цьому складовою про-
цесів демократизації культури, зміст яких становить 
партнерське залучення до творення культурного про-
дукту людей із різним рівнем культурної підготов-
ки [34, с. 62—63]. В іншому аспекті, за визначен-
ням Д. Аганової, культура участі — «це те, що ви-
магає часу і великої кількості зусиль від музейних 
співробітників, робота, яка по суті своїй спрямова-

на на суспільну терапію, на те, щоб збільшувати то-
лерантність, розвивати здатність людей приймати 
іншу думку та жити у складному світі, який прості-
шим уже не стане» [35, с. 78].

З погляду самого музею (музейної інституції), 
йдеться про трансформацію музейної місії та цін-
ностей — визнання, що думки відвідувачів, сучас-
ні історії та артефакти можуть на рівні із музейними 
збірками мати статус культурної спадщини. У вимі-
рах культури участі, музей: готовий відмовитися від 
ролі безумовного експерта; виступає у ролі модера-
тора діалогу, представляє широкий спектр думок у 
їх динаміці. При цьому «зусилля музейного закладу 
сконцентровані на дослідженні інтересів і потреб ау-
диторії, спробах зрозуміти, що саме у колекції може 
входити в резонанс з життєвими інтересами спіль-
ноти і як досягти живого діалогу з сучасністю» [34, 
с. 62—63].

Становлення культури участі створює можливос-
ті для виходу музейного продукту на новий рівень, у 
тому числі і у таких прагматичних вимірах, як кіль-
кість відвідувачів та доходи музеїв [35, с. 78]. У 
сучасних умовах зростаючої конкуренції на ринку 
культурних послуг, «економізації культури» (за ви-
значенням австралійської дослідниці Керол Скот) 
це набуває особливого значення [34, с. 63]. У сис-
темі маркетингових, економічних координат музей-
ної діяльності, культура участі межує із т. зв. «кра-
удсорсингом» — практикою передачі деяких вироб-
ничих функцій невизначеному колу осіб (наприклад, 
у розробці дизайну певних продуктів та ін.). Відпо-
відні можливості музеї можуть застосовувати, зо-
крема, для оцінки та фільтрації музейних колекцій, 
у тому числі для відбору артефактів для виставок; 
у формуванні постійної експозиції, її структури та 
контенту; акумулюванні ідей для визначення стра-
тегії музею, й навіть для розв’язання деяких науко-
вих завдань [33, с. 54].

Н. Саймон, американська дослідниця та палка 
адептка учасницьких технологій музейництва, на-
полягає на тому, що сьогодні партисипативні прак-
тики для культурних інституцій це не те, що «добре 
б мати», але те, що «мусить бути», але водночас це 
не про «замість», але про «та» для традиційних форм 
музейної роботи. Як наголосила учена, «…ідеаліс-
тична місія, що декларується багатьма культурними 
інституціями — привернути відвідувачів до спад-
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щини, зв’язати їх з новими ідеями, підтримати кре-
ативність та надихнути їх до позитивних дій, може 
бути здійснена через партисипативну практику» [36, 
р. 351]. Учасницька співпраця з музейною аудито-
рією «…вимагає від персоналу віри у те, що відвід-
увачі можуть і знайдуть зміст, який є для них най-
кориснішим. Коли персонал у такий спосіб виявляє 
свою довіру до відвідувачів, це стає сигналом, що ін-
тереси, вже існуючі погляди та вибір відвідувачів є 
добрим та цінним у світі цього музею. І це спричи-
нює до того, що відвідувачі почувають себе госпо-
дарями свого досвіду» [36, р. 38]. 

Н. Саймон наголошувала на різноманітності «учас-
ницьких опцій» музейної роботи. Відвідувач — тво-
рець контенту є лише однією з них, безперечно важ-
ливою; проте, на думку дослідниці, фактично саме 
інші варіанти партисипативності формують найбіль-
шу перспективу впливу відвідувачів на роботу музе-
їв. Адже ті музейні експозиції, що вимагають від від-
відувача самовираження, звертаються лише до кри-
хітної частини музейної аудиторії. При цьому й серед 
гостей музеїв люди, що здатні та бажають створюва-
ти новий контент, також становлять невеликий відсо-
ток від загалу [36, р. 12]. Натомість, набагато біль-
ше відвідувачів бажають оцінювати музейний кон-
тент, певним чином його «сортувати» та визначати 
пріоритети. Тому досвід, який можна було б назва-
ти «обмеженою участю», є для музеїв особливо ко-
рисним та добрим. 

Н. Саймон визначила трьох основних «стейкхол-
дерів» музейних учасницьких проєктів — інститу-
ція, учасники та аудиторія; при цьому до аудито-
рії слід відносити не лише самих відвідувачів, але 
й їхнє оточення, спільноти, до яких вони належать 
[36, р. 13]. З погляду інституції, учасницький про-
єкт має цінність тоді, коли сприяє реалізації певних 
складових головної місії музею. Саме тут, зазначила 
дослідниця, перед музейним персоналом постає не-
простий виклик — визначити, чим саме відвідува-
чі можуть бути корисними для місії музею, що вони 
можуть дати їй такого, чого не можуть дати самі му-
зейники [36, р. 13].

Ключовим моментом у побудові партисипатив-
ного проекту постає формування музейної пропо-
зиції, виходячи із запитів та бажань музейної ау-
диторії. Отже, передусім слід її вивчити, «скласти 
мапу» інтересів та потреб потенційних відвідувачів 

музею. Ефективним практичним способом персо-
налізації пропозиції культурної установи постають 
персоналізовані «точки входу» (entry points) до му-
зею — такий спосіб подання музейної пропозиції, 
коли потенційного відвідувача інформують про му-
зейний контент не з погляду самого музею, а вихо-
дячи з його потенційних інтересів чи бажань. Музей 
(чи певний музейний електронний інформаційний ре-
сурс), визначають свій контент (різні його компонен-
ти) у категоріях можливого інтересу відвідувача, до 
прикладу, як: «Я люблю військову історію», або «Я 
люблю, щоб діти були щасливі», або, навіть «Я лю-
блю горнятко чаю» — як це зробила 2007 р. група 
англійських музеїв — учасників кампанії «Я люблю 
музеї» [36, р. 36]. Йшлося, по суті, самепро парти-
сипативний проєкт. Схожим чином працюють ауді-
огіди, використовуючи які, відвідувач може вибра-
ти варіант екскурсії, що відповідає його самовизна-
ченню — з погляду віку, смаків і т. ін.

Сьогодні українські музеї поступово набувають 
досвіду партисипативної роботи, змістовного залу-
чення відвідувачів до своєї діяльності. Одним з при-
кладів може бути проєкт «Новий подих культури: 
спадщина, наповнена життями мистецтва», що реа-
лізовувався у рамках Програми Східного партнер-
ства з питань культури, і у якому узяли участь кілька 
українських музеїв. Його основою стала методоло-
гія «воркшопів», технології групового навчання, яка 
ґрунтується на власній активній роботі учасників. 

Зокрема, Одеський муніципальний музей особис-
тих колекцій ім. Блещунова у рамках проєкту про-
вів власний воркшоп, учасникам якого пропонува-
ли створити складні «колажі», комбінуючи сюжети, 
форми й функції предметів, представлених у певно-
му музейному залі. Таким чином, учасники воркшо-
пу змогли реалізувати різноманітні творчі задуми, 
використовуючи широкий спектр актуальних технік 
колажу — від простої аплікації до багаторівневих 
просторових конструкцій [37, с. 16]. Інший учасник 
згаданого проєкту, Херсонський обласний худож-
ній музей ім. Шовкуненка, запропонував учасникам 
воркшопу придумати та провести свої, альтернатив-
ні вже існуючим екскурсії музеєм, обираючи музей-
ні об’єкти за власними та цілком довільними крите-
ріями [37, с. 16]. 

Гарним зразком учасницької музейної практики 
стали виставки, що їх проводив краєзнавчий музей 
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у м. Нетішині, використовуючи предмети, принесені 
відвідувачами. Однією з них стала виставка з історії 
фотосправи, а іншою — виставка т. зв. «дембель-
ских альбомів» — альбомів фотографій на згадку 
про службу в армії, які свого часу у Радянській армії 
створювали військовослужбовці строкової служби, 
що готувалися до демобілізації [9, с. 50]. Ця вистав-
ка, звертаючись до живої, популярної, але водночас 
й дуже неформальної соціальної практики, розши-
рювала та осучаснювала експозиційну тематику му-
зею, і разом із цим сприяла залученню музейної ау-
диторії до роботи інституції. 

Учасницька музейна робота стала однією з тем 
музейної тренінгової програми, яку 11—16 липня 
2016 р. проводила у Харкові група українських та 
зарубіжних експертів у співпраці з Українським цен-
тром розвитку музейної справи. Вона була частиною 
програми Pro Museum та реалізовувалася у локаціях 
Харківського літературного музею за підтримки ні-
мецького Gothe-Institut в Україні. Зокрема, учасники 
тренінгу (більше 30 музейних працівників із Запо-
різької та Харківської областей) обговорювали такі 
теми, як «Партисипаційні проекти» та «Комуніка-
ція у партисипаційному проекті» [38]. Про парти-
сипативний музей розповідав колегам Мікаель Фер, 
професор, незалежний музейний куратор з Берліну. 
Музейна партисипація була також предметом аналі-
зу Дарії Аґапової, музейниці із Санкт-Петербургу, 
яка у своєму виступі визначила партисипативність 
як протилежність культурі споживання. З погляду 
музеологині, партисипативний музей є медіатором 
між людьми, інституціями, смислами; як такий, він 
займається суспільною терапією [39].

Висновки. Отож наголосимо, що важливі соці-
альні та культурні зміни після Другої світової війни 
спонукали музейне середовище до переосмислення 
своєї соціальної ролі, її «демократизації», пошуку 
нових форм практичної роботи, нових технологій му-
зейної комунікації. Ці процеси почасти стали продо-
вженням зусиль музейних реформаторів попередніх 
десятиліть, і відбувалися на тлі якісних змін у теоре-
тичному осмисленні музейництва, зокрема, станов-
лення теорії музейної комунікації, поширення кон-
цепції «музеальності», плідної роботи східноєвро-
пейських теоретиків музейної справи. 

Серед чималого спектру музейних новацій, що 
зрештою визначили важливі контури актуального 

«профілю» музейної практики, можна виділити ін-
терактивні форми роботи, інклюзивність, а також 
музейне учасництво (партисипацію). Їхньою спіль-
ною рисою є прагнення до більшого та глибшого за-
лучення аудиторії до музейного простору. Інтерак-
тивність у музейній роботі спрямована на краще, 
більш емоційно насичене та персоналізоване озна-
йомлення (взаємодію) відвідувача чи відвідувачки з 
музейними предметами, отже, повнішу реалізацію їх 
комунікативного потенціалу. Музейна інклюзія праг-
не подолати перешкоди на шляху людей до музею, 
як фізичні, так й соціальні, а також розширити му-
зейну репрезентацію досвіду, цінностей та інтересів 
різних соціальних груп. Музейна партисипація пе-
редбачає партнерство музеїв та їхніх відвідувачів, 
відтак зсув музейної місії від менторства, наставни-
цтва та дидактики до діалогу. 

Сьогодні інтерактивність, інклюзія та партисипа-
ція стають все більш звичними в актуальній практи-
ці українських музеїв. Інтерактивні музеї є особливо 
модним трендом музейної роботи, хоча їхній розви-
ток значною мірою стримує необхідність значних ма-
теріальних, фінансових вкладень. Популярною фор-
мою музейної інтерактивності є музейні ігри. Водно-
час, у практиці роботи вітчизняних музеїв музейна 
інклюзія представлена передусім заходами із збіль-
шення рівня доступності музеїв для осіб з інвалідніс-
тю. При цьому, на жаль, поруч із музеями, які істот-
но просунулися на цьому шляху, функціонує чимало 
музейних закладів, що залишаються практично не-
доступними для людей з особливими потребами. Ра-
зом із цим, ширше розуміння музейної інклюзії, яке 
охоплює прагнення до кращої репрезентації різних 
спільнот та їхнього досвіду у музейних експозиціях 
та виставках, також поступово усвідомлюється му-
зейним співтовариством, знаходячи втілення у му-
зейній практиці. Партисипативна ж музейна робота 
поки що у діяльності українських музеїв представле-
на поодинокими починаннями окремих установ. 

Водночас, інноваційні музейні практики часом 
ставлять перед музейниками питання, на які немає 
надто очевидних чи простих відповідей. Передусім, 
музейне участництво вимагає пошуку певного ба-
лансу між прямим залученням представників громад 
до музейної діяльності та традиційним музейним за-
вданнями збереження загальновизнаної спадщини. 
Водночас, воно вимагає й балансу між музейною ак-
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туалізацією непрофесійного досвіду музейної ауди-
торії та потребою донести до неї професійні знання 
та навички музейного персоналу. 
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