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К Р А Щ І  П Р А К Т И К И  М І С Ц Е В О Г О  С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

ЛЬВІВ
Єдиний

освітньо-культурний
простір міста

Передумови
Сьогодні у Львові діють понад 40 музеїв, серед 

яких – Львівський історичний музей, другий за роз-
мірами історичний музей в Україні; Національний 
музей ім. А.Шептицького, одна з найвизначніших 
скарбниць українського мистецтва; Львівська гале-
рея мистецтва, один з найбагатших музеїв України; 
Природознавчий музей, який має найбагатшу у Єв-
ропі експозицію; Етнографічний музей, єдиний та-
кий в Україні. Також популярними є Аптека-музей, 
«Шевченківський гай»,  «Арсенал», Палац Потоць-
ких та інші. У місті багато галузевих музеїв – пошти, 
друкарства, скла тощо. Львівські музеї щороку при-
ймають понад 370 тисяч відвідувачів.

Музеї знайомлять не лише з надбанням ми-
нулого, а також і з цінностями та досягненнями  
сучасної науки і культури. Тому вони можуть стати 
одним з ефективних засобів навчання, розвитку 
та виховання підростаючого покоління. 

Львівські педагоги застосовують у своїй прак-
тиці як додатковий навчальний елемент екскурсії 
до музеїв. Такі уроки можна проводити не лише 
для школярів, а й для вихованців дошкільних за-
кладів, студентів вишів, слухачів курсів підвищен-
ня кваліфікації вчителів. 

Нововведення 
Ресурси Львівських музеїв можна використову-

вати для викладання біології, математики, фізики, хі-
мії, історії, географії як на уроках, так і на позаклас-
них заходах, конференціях, навчальних іграх тощо. 
Проблема оновлення змісту освіти, її модернізації 
засобами публічних музеїв набуває особливої акту-
альності.  

Саме на залучення музеїв міста до активної 
співпраці зі школами через пропаганду уроків з різ-
них дисциплін спрямований Проект «Єдиний освіт-
ньо-культурний простір м.Львова», який реалізує 
міське управління освіти. 

В рамках проекту Навчально-методичний центр 
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освіти розробив шість модельних уроків з природ-
ничих дисциплін на базі міських музеїв:

- урок з географії «Рослинний покрив Украї-
ни» для 8 класу у Національному музеї ім. А. Шеп-
тицького; 

- урок з інформатики «Створення та редагу-
вання відео кліпів» для 10 класу  у Національному 
музеї ім. А. Шептицького; 

- бінарний урок з математики та української 
літератури «Ємма Андієвська. «Казка про яян» для 
6 класу у Львівській картинній галереї; 

- урок з англійської мови «Геніальність Лео-
нардо да Вінчі та його шедеври» у Палаці Потоць-
ких Львівської галереї мистецтв; 

- урок із німецької мови «Проблеми навко-
лишнього середовища сьогодні: або як би це мо-
гло бути інакше?» для 10 класу у Львівському при-

родничому музеї; 
- бінарний урок з української літератури та ху-

дожньої культури у Національному музеї ім. А. Шеп-
тицького «Поетичне слово Т. Г. Шевченка на сторожі 
Заповідей Божих. Ікона – чинник формування релі-
гійного світогляду людини. Художні твори Т. Шевчен-
ка га біблійну тематику».

Для забезпечення успішної адаптації проектних 
уроків у школах методисти Центру уклали збірник 
«Навчання у музеї. Що? Де? Як? Чому? Навіщо?». 
Усі розроблені програми супроводжуються мульти-
медійними презентаціями, дидактичним матеріа-
лом, методичними рекомендаціями щодо організа-
ції та проведення уроків у музеях.

Вчителі шкіл Львова підтримали впровадження 
таких уроків у навчально-виховний процес. 

Показові уроки для директорів та вчителів місь-
ких шкіл були проведені у лютому 2013 року. У квіт-
ні пілотні суботні уроки відвідали учні  6-10 класів.
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Очікувані результати
У листопаді-грудні 2013 року уроки в музеях шко-

лярі Львова вже відвідуватимуть в рамках навчаль-
ної програми. 

Залучення музеїв до співпраці зі школами до-
зволить проводити навчання ефективніше. Учні в 
процесі роботи з музейними експонатами набувати-
муть нових знань, отримають навички дослідницької 
роботи та додаткові можливості для формування кре-

ативного мислення, розвитку інформаційної компе-
тенції. 

Музеї підтримали таку ініціативу та висловили 
зацікавленість. Адже, якщо дитина побувала у музеї 
чи картинній галереї, то вона обов’язково приведе 
сюди своїх знайомих.

«У всьому світі є нормою, коли діти на урок малю-
вання йдуть не в клас, а до картинної галереї, де вчи-
телі фахово проводять екскурсії на прикладах творів 
мистецтва. Так можна проводити і уроки хімії, біоло-
гії. У Львові відкриті для цього Природознавчий му-
зей, Картинна галерея. Ми працюємо з вчителями, 
готуємо їх до таких занять, щоб діти краще пізнавали 
світ, щоб виходили на уроки назовні, за стіни закри-
тих кабінетів. Така практика дуже поширена в світі і 
ми будемо максимально впроваджувати її у Львові», 
– каже Львівський міський голова А.Садовий.

Інформація для контактів
Слічна Галина Миколаївна,
Начальник управління освіти
Департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради
пл. Ринок, 9
м. Львів, 79008
тел. 32-254 60 49, факс 274 41 00
ел.пошта: miskuo@city-adm.lviv.ua




