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МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЙНИХ 

ІНСТИТУЦІЙ 

 

У сучасному світі вже майже не залишилося людей, які не мають вищої 

освіти. Більш того, є люди в кого їх дві, а то і три освіти. Проте, чи це впливає на 

рівень мистецької освіти загалом? І як в епоху новітніх технологій долучити 

якомога більше людей, які б відвідували музеї? Працюючи в музейному комплексі 

“Мистецький Арсенал”, хотіла б поділитися досвідом того, як працює цей 

механізм. Треба зазначити, що на сьогоднішній день 54 відсотки наших 

відвідувачів – це діти та підлітки. Такого результату було досягнуто за допомогою 

проведення освітніх програм для дітей та їхніх батьків.  

Цього року команда Мистецького Арсеналу готує інтерактивний освітній 

фестиваль для дітей та підлітків “Мир у Дитячих долонях”, який відбудеться 27-31 

травня 2015 року. 

Другий дитячий фестиваль “Мир у дитячих долонях” – міждисціплінарний 

освітній проект для дітей та підлітків, інтерактивна виставка-презентація нових 

освітніх тенденцій, проектів та програм. 

Назва проекту корелює із поняттям “миру” у широкій системі смислових координат, 

відсилаючи до основ особистісної гармонії людини, адже мир у суспільстві 

починається з миру у душі кожної людини. Країна зазнає потужних змін, формуються 

нові цінності і усвідомлення того, що наше майбутнє – у руках наших дітей. 

Завдання проекту – продемонстувати найбільш ефективні та прогресивні 

напрацювання,  широку палітру інноваційних підходів до позашкільної освіти в 

Україні. 

Його мета – відкрити нові можливості для розвитку молодої генерації 

українців, наповнити життя дітей позитивними емоціями та натхненням, змістити 



акценти від переживань, пов’язаних з ситуацією в країні, до радості творчості, 

пізнання та отримання нових вражень. 

Основною темою фестивалю є гасло “Зробимо світ кращим!”, а усі інші 

учасники фестивалю зможуть підготувати свої проекти у відповідності до даної 

тематики. 

Фестиваль “Мир у дитячих долонях” на декілька днів перетворить Мистецький 

Арсенал на розмаїтий гомінкий майданчик для пізнання світу, а неповторна 

атмосфера музейного простору під старовинними склепіннями Мистецького 

Арсеналу спонукатиме до розвитку креативного мислення, творчості, дружнього 

пізнавального сімейного дозвілля. 

В основі фестивалю – ідеї Інноваційного освітнього проекту для дітей та 

підлітків “Арсенал Ідей” в Мистецькому Арсеналі, який вже третій рік поспіль 

ставить своїм завданням створення простору для стимулювання активного 

світосприйняття та креативного мислення, творчих та наукових пошуків, досліджень, 

генерування ідей, всебічного розвитку дітей та підлітків. 

Проект є своєрідним експериментом та реалізовується спільними зусиллями 

виключно за рахунок коштів, зібраних Благодійним фондом “Мистецький Арсенал” 

разом з партнерами та благодійниками. 

Проект “Арсенал Ідей” продемонстрував чудовий досвід ефективної 

колаборації широкого кола партнерів у створенні різнонаправлених освітніх та 

соціальних програм. 

Фестиваль “Мир у дитячих долонях” 2015 року, зосереджуючи на одній 

території велику кількість цікавих, різноманітних за формою і змістом активностей, 

дозволить продемонструвати ефективність використання нових форм позашкільного 

навчання дітей та зацікавить не лише широку аудиторію відвідувачів, але і 

професійну спільноту – фахівців сучасних освітніх центрів, інституцій, громадських 

ініціатив, що спрямовують свою діяльність на розвиток позашкільної освіти в 

Україні.  

У 2014 році фестиваль презентував широку освітню програму, основу якої 

формує проект “Арсенал Ідей”. На юних гостей чекали оновлені Лабораторії 

Мистецтва, Науки, Інновацій, Фінансів, Біології та Art&Book, унікальні навчальні 

програми, активності, авторські інсталяції та інтерактивні твори.  

Під час фестивалю традиційно продовжував роботу благодійний проект 

“Арсенал добрих справ”, що під гаслом "Діти-дітям" збирав теплі речі, корисні 

шкільні приладдя, книжки та іграшки для дітей переселенців зі Сходу України та 

дітей, які проживають на звільнених від окупації територіях.  Тож діти, йдучи на 



фестиваль, приносили корисні речі для своїх ровесників, які опинилися у скруті, й 

тим самим змалку вчитися допомагати один одному, адже так важливо бути чуйними 

та триматися разом. Завдяки меценату, який долучився до проекту “Арсенал добрих 

справ”, 50 дітей-переселенців зі Сходу України, які навчаються у середній школі № 

5 м. Києва, віком від 6 -16 років, отримали теплі речі.   

Освітній проект Арт-центру Я Галерея “Простір мистецтва, дизайну й 

архітектури для дітей” було підготовлено у співпраці з Мистецьким Арсеналом та 

Благодійним фондом “Мистецький Арсенал” спеціально для фестивалю “Мир у 

дитячих долонях”. У доступному форматі маленькі учасники не лише познайомились 

з теорією мистецтва, а й практично реалізували свої  здібності у створенні 

власноручних арт-об’єктів. Простір був задіяний під лекції, майстер-класи і 

захоплюючі воркшопи, а також експозицію творів знаних і молодих художників – 

Тіберія Сільваші, Миколи Малишка, Олександра Бабака, Влади Ралко та Олега 

Грищенка. 

У межах освітнього проекту відбулися арт-проекти: 

• Намалюй фотографію від Олександра Ляпіна;  

• Архітектура для дітей і не тільки від Артема Осламовського; 

• Краєвид твоїми руками від Олега Грищенка; 

• Дизайн для дітей: від задуму до реалізації від Павла Гудімова; 

• Сучасний колаж від Антона Логова; 

• Півгодини про мистецтво від Катерини Носко. 

Все це ще раз демонструє, що мистецька освіта дуже важлива і є провідним 

напрямом діяльності музеїв України. Впровадження освітніх та інноваційних 

програм для дітей та підлітків є запорукою висококультурної, освідченної нації. 

 


