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Актуальною є проблема виховання 
поза навчальним закладом. Саме таке 
виховання набуває ще більшого зна-
чення в умовах, коли з’являється бага-
то можливостей враховувати індивіду-
альні особливості, бажання, плани, 
сподівання особистості. Поряд із від-
носно стандартизованими навчальни-
ми планами в закладах освіти пропо-
нується широкий вибір форм навчан-
ня і виховання, які здійснюють органі-
зації та окремі особи. Однією з таких 
форм виховної роботи є організація 
різноманітних заходів освітнього 
спрямування у музеях. Така музейна 
діяльність знайшла своє відображення 
у численних дослідженнях. Розгляда-
ють естетико-соціальні аспекти взає-
мовідносин музею та його відвідувачів 
[2; 3; 4], питання масової роботи ху-
дожніх та літературних музеїв [1], ес-
тетичний розвиток дитини в музейно-
му середовищі з урахуванням сучас-
них освітніх технологій [13], викорис-
тання різноманітних можливостей 
музею у роботі вчителів початкової 

школи [11], а також різні форми педа-
гогічної співпраці шкіл та музеїв [5] та 
багато інших питань, пов’язаних з ура-
хуванням можливостей музейної педа-
гогіки у виховній роботі серед дітей та 
дорослих [6; 7; 8].

Увага дослідників до таких проблем 
підкреслює важливість різнопланових 
форм освітньо-виховної роботи за до-
помогою музейних ресурсів, а також 
суттєве значення співпраці музеїв з 
іншими організаціями і особами.

Тому практичний досвід музеїв, в 
яких здійснюється різнобічна робота з 
виховання дітей та молоді за допомо-
гою різноманітних засобів, потребує 
дослідження. Для цього можна зверну-
тись до публікацій про творчі досяг-
нення деяких музеїв.

Наприклад, Національний музей лі-
тератури України (НМЛУ) в питаннях 
культурно-освітньої та виховної робо-
ти тісно співпрацює з навчальними за-
кладами. Така робота має різноманітні 
форми. Зокрема, у музеї є «свій актив», 
«свої» школи, ліцеї, вузи, з якими музей 
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працює і спеціально для них відзначає 
кращих, шукає однодумців [12, с. 12]. У 
своєму дослідженні Галина Сорока 
пише: «Кожен музейний захід-екскур-
сія, зустріч, лекція – є водночас уроком. 
І не лише пізнавальним. Від успішної 
взаємодії музею і школи залежить, щоб 
ці музейні миттєвості стали справжні-
ми уроками виховання краси і добра в 
серцях маленьких відвідувачів» [12, с. 
13]. Співробітники музею літератури 
постійно шукають нові прийоми, на-
магаються використовувати нові мате-
ріали з історії літератури у виховній 
роботі [10, с. 44-45]. Одним з видів ді-
яльності літературного музею є прове-
дення таких заходів, які передбачають 
активно-творчу діяльність відвідувачів 
[9, с. 68]. 

В даній статті розглядаються осо-
бливості освітньо-виховної роботи, 
яка здійснюється в Національному му-
зеї літератури України (м. Київ) на 
прикладі проведення поетично-пісен-
ного марафону до Міжнародного дня 
матері, який відбувся у музеї 11 травня 
2018 р.

Для досягнення мети автором стат-
ті був створений опис проведеного у 
музеї заходу з використанням різних 
художніх засобів, що дозволяє більш 
наочно уявити особливості події. 
Нижче надається текст цього опису.

Спочатку декілька слів про Націо-
нальний музей літератури України, 
який проводить велетенську роботу 
по утвердженню національної ідеї. На-
ціональний музей є своєрідним духо-
вним осередком Києва та країни. Він 
справедливо посідає одне з чільних 

місць серед особливо значимих музеїв 
столиці та країни. Музей відіграє ваго-
му роль у духовному житті суспільства 
та в збереженні національної літера-
турної спадщини. У Національному 
музеї постійно проводяться літератур-
ні зустрічі, фестивалі культури, вру-
чення літературних премій, презента-
ції видань, вечори з участю письмен-
ників, вчених, художників, майстрів 
мистецтв. Літературно-мистецькі ве-
чори, які користуються великою по-
пулярністю серед постійних відвідува-
чів музею, є надзвичайно різні за тема-
тикою і жанром: це вечори приурочені 
певним датам, ювілеям, історичним 
подіям, зустрічам з цікавими людьми 
тощо. Крім того, в НМЛУ постійно 
проводяться виставки творів образот-
ворчого мистецтва.

Поетично-пісенний марафон з на-
годи святкування Міжнародного дня 
матері тривав близько трьох годин. В 
його організацію та проведення спів-
робітники музею вклали багато сил та 
любові (Світлина 1). Свято Матері 
було організоване колективом Націо-
нального музею літератури України 
під керівництвом генерального дирек-
тора Галини Сороки та її заступників з 
науково-освітньої і науково-методич-
ної роботи – Раїси Сеннікової (Світли-
на 1, четверта праворуч) і Тамари Си-
доренко. Авторка статті висловлює 
особисту щиру подяку організаторам 
марафону та його учасникам.

У поетично-пісенному марафоні 
взяли участь і школярі, і дорослі, серед 
яких  – знані письменники, поети, по-
етеси, відомі артисти. Святково вбра-
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на зала музею, на сцені на спеціально-
му столику, накритому традиційними 
українськими вишитими рушниками, 
була виставлена вражаючої краси та 
майстерності картина Галини Зубчен-
ко «Вічність» із зображенням україн-
ської мадонни з немовлям (авангард, 
текстиль, 1999 р.).

На такому тлі виступали учасники 
святкового марафону. Відвідувачі музею 
слухали виконавців затамувавши подих 
та виражали своє схвалення і захоплен-
ня, влаштовуючи овації (Світлина 2).

У цій статті хотілося б описати за-
хід більш розлого і детально. Хотілося 
б згадати прізвища всіх учасників, 
адже виступ кожного був неповтор-
ний, по своєму надзвичайно зворуш-
ливий, щирий і цікавий. А також на-
звати конкретно, вірші яких поетів 

урочисто декламували учасники, які 
пісні вони співали натхненно, саме які 
уривки читали з прозових творів та 
якими власними потаємними думками 
й спогадами про матусь ділилися з 
присутніми в залі. Але на превеликий 
жаль такої можливості немає.

Всі учасники без винятку заслуго-
вують на безліч чудових слів, якими 
можна охарактеризувати їхні виступи. 
Кожного виступаючого дякували 
бурхливими оплесками. «Всі разом 
учасники марафону створили величну 
і прекрасну СИМФОНІЮ СВЯТОЇ 
ЛЮБОВІ ДО МАТЕРІ» [15].

І в цій симфонії йшлося про різні 
аспекти материнства та шанобливе 
ставлення до матері.

Традиції вшанування матерів сяга-
ють глибокої давнини. В Незалежній 

Світлина 1. Організатори та учасники марафону: Раїса Сеннікова, заступник генди-
ректора НМЛУ з науково-освітньої роботи – четверта праворуч; Оксана Твердохліб, 
науковий співробітник НМЛУ, ведуча марафону – друга ліворуч; Наталія Ребрик, 
учасниця – перша праворуч; Дмитро Суботенко, учасник – перший ліворуч; Тетяна 
Комлік, учасниця (авторка статті) – п’ята праворуч. Світлини Віталія Приходько.
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Україні офіційно День матері почали 
святкувати з 2000  року. І було поста-
новлено вітати наших дорогих любих 
матусь у другу неділю травня (цього-
річ – 13 травня). День матері для укра-
їнців – велике світле свято, одне з най-
більш зворушливих.

Мати має божественну місію – про-
довжувати рід людський та облагоро-
джувати світ. Тому Мати – Богиня. Яке 
поетичне і точне наймення. У цьому 
слові влучно відбилося божественне 
призначення матері, найперша і най-
головніша суть. Мати – Берегиня роду, 
спадщини, духовних і культурних цін-
ностей, традицій та звичаїв, які вона 
передає своїм дітям. Мати  – перша, 
найдорожча і найрідніша у світі люди-
на, відіграє величезну роль у вихованні 
дітей. Кожна мати робить все, щоб ви-
ростити своїх дітей чесними громадя-
нами, чуйними людьми, вірними па-

тріотами. Від матері дитина змалечку 
вчиться всьому: як працювати, як 
жити, як ставитися до друзів, до зна-
йомих, взагалі до людей. Саме мати 
прищеплює любов до рідної землі. Ма-
теринство – синонім людяності, добра, 
самозречення. Мати в Україні завжди 
була у великій пошані. Ось чому це 
свято дуже органічне для українського 
народу.

«Якщо говорити між нами,/ То все 
починається з мами» (М.  Пономарен-
ко). Матуся  – скільки любові, тепла 
таїть це магічне слово. Воно про най-
ближчу, наймилішу, найкрасивішу, 
найдобрішу людину у світі. Материн-
ська любов найсвятіша! Ніхто не лю-
бить так гаряче і віддано, як рідна 
мати. Нема нічого святішого, прекрас-
нішого і безкорисливішого, ніж любов 
матері. Людство існує тільки тому, що 
існує материнська любов!                                                   

Світлина 2. Аудиторія слухачів.
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З мамою тепло, затишно, ясно, спокій-
но. У кожній родині матінка світить, 
як сонце. Мати  – це цілий Всесвіт! 
Мама виносила нас під своїм серцем, 
віддала нам його тепло і ніжність, пес-
тила нас, передала мудрість, щирість і 
щедрість своєї душі. Куди б не закину-
ла нас доля, якими б тернистими шля-
хами не мандрували у цьому житті, 
завжди думками повертаємося до рід-
ної домівки, чуємо заспокійливий і 
впевнений мамин голос. «Хай згадка 
буде, ніби свято, / Що є на світі та одна, 
/ Твоя єдина рідна мати, /Що із наро-
дом нас єдна» (Л. Забашта). Матусине 
ім’я святе! Саме слово «мама» зігріває 
нас, вселяє надію і надихає на подвиг. В 
скрутну і щасливу хвилину ми прихи-
ляємося до наших матусь. Материн-
ський погляд – це погляд самої щирос-
ті, самого добра, самої любові. В очах 
матері – бездонна любов до своєї дити-
ни. Очі матусі супроводжують дітей у 

далеких життєвих мандрах, материн-
ська ласка гріє нас все життя. Матусі 
стоїть на початку усіх наших доріг. 
Вирядивши нас у широкі світи, усе 
життя дивляться вони нам услід, бажа-
ючи добра та щастя, і постійно молять-
ся за нас. «Материна молитва із дна 
моря виймає» – говорять у народі.

Невимовною ніжністю озивався в 
душі кожного учасника марафону об-
раз матусі. Тільки біля її серця, під її 
крилом спокійно і затишно. «У дитини 
заболить пальчик, а у матері серце» 
(народне прислів’я). Щасливі діти рос-
туть у дружній родині під опікою щас-
ливої матері. Кожен з дитинства і до 
своїх останніх днів несе в своїй душі 
єдиний і неповторний образ матері. Де 
взяти слів, щоб передати вдячність за 
всю материнську любов, ласку, ніж-
ність, добро, тепло. Ми вічні боржни-
ки перед своїми матусями. «За все, що 
маю, дякую тобі, / За все що маю і що 

Світлина 3. Вихованці Скандінавської гімназії міста Києва.
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буду мати» ( М. Луків). «Учасники ма-
рафону щирими словами дякували ма-
терям за їх працю, ласку, любов; бажа-
ли, щоб кожен день здавався матерям 
святом – квітучим, щедрим і багатим» 
[15]; говорили про необхідність 
пам’ятати про материнське добро, тур-
боту повсякчас. «Віддай усе, що взяв, і 
освятись / Ще більше, ніж узяв, зумій 
віддати... / Стоїть на водноколі світла 
мати – / У неї вчись...» (Б. Олійник).

Краса материнства в усі століття 
оспівувалася кращими поетами і пись-
менниками, зображалася художника-
ми на полотнах, а композитори втілю-
вали її у своїх музикальних творах. 
Мати звеличена та оспівана багатьма 
українськими поетами, письменника-
ми, композиторами. Протягом мара-
фону звучали вірші М. Рильського, В. 
Симоненка, М. Сингаївського, Б. Олій-
ника, В. Крищенка, В. Геращенка, 
Л. Довженко та інших поетів.

Коротко опишу виступи окремих 
учасників поетично-пісенного марафону.

Яскравим був виступ письменниці, 
заслуженої артистки України Лариси 
Недін з такими її філософськими роз-
думами, як Мати-Земля, Мати-Всесвіт, 
Мати-життя.

Неперевершеною була поетична 
композиція вихованців Скандінав-
ської гімназії міста Києва (Світлина 3).

Учні Київської музичної школи 
продемонстрували свої таланти – і від 
тої музики на очі наверталися сльози 
(Світлина 4).

Макар Караваєв, читаючи вірш 
В. Стуса «Мене вела ти в ніжні ранки», 
сколихнув щем у серці.

Дмитро Суботенко  – вчитель шко-
ли мистецтв, виконуючи пісню «Чор-
нобривці» (сл. М. Сингаївського, муз. 
В. Верменича) навіяв теплі спогади 
про дитинство.

Світлина 4. Учениця Київської музичної школи.
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Уривки з книги Тетяни Майданович 
«Слово про матір» (видавництво «Кри-
ниця») глядачі в залі слухали надзви-
чайно зацікавлено.

Наталія Ребрик  – лауреат Міжна-
родної премії ім. Гулака- Артемовсько-
го, керівник тріо «Золоте перевесло», 
виконуючи пісню «Хата моя, біла хата» 
(сл. Д. Луценка, муз. А.  Пушкевича), 
зірвала найбурхливіші оплески. 
«В’ється дорога далека, /В хату крізь 
синю ранчу, /Мамо, до вас, як лелека, / 
В горі і щасті лечу».

Також хочу відзначити і виступ уче-
ниці київської гімназії ім. Петра Дра-
гоманова, яка зачитувала листа Лесі 
Українки до своєї мами Олени Пчілки.

Саме після цього виступу креативні 
співробітники музею запропонували всім 
охочим дуже цікаву акцію – написати лис-
ти своїм мамам, в яких зворотною адре-
сою значитиметься Національний музей 
літератури України. І чимало людей з ен-
тузіазмом відгукнулися на цю ідею.

Учасники марафону віддали належне 
і тим матерям, які вже пішли з життя.

«О наша рідна берегиня роду, / 
Пішла ти в кращі Вишнього світи, / Та 
залишила свого серця вроду. / Тепер з 
висот небесних нам світи» [16], «З ча-
сом, як праматір, стала ти могутня, / 
Бо такі безмежні серця береги» [17] – 
слова з віршів «Сонет для мами» і «Як 
ти там, рідненька...» авторки цієї стат-
ті, що прозвучали на марафоні в ав-
торському виконанні.

Ведуча святкового марафону, нау-
ковий співробітник музею  – Оксана 
Твердохліб (Світлина 1, друга ліворуч), 
працювала професійно і натхненно. 

Вона  – дуже чуйна людина, тому все, 
що відбувалося на сцені, пропускала 
через власне серце. І, виходячи на сце-
ну для об’яви номерів, була то усміхне-
ною, то задумливою, то зі сльозами на 
очах. Це було дуже зворушливо!

Наприкінці заходу всі разом – від-
відувачі музею, учасники марафону та 
організатори свята  – заспівали пісню 
«Чорнобривці».

Після завершення поетично-пісен-
ного марафону люди розходилися з 
натхненними обличчями.

Про свято Матері, яке відбулося в 
Національному музеї літератури Укра-
їни 11  травня 2018  р. авторка статті 
раніше публікувала матеріали в газеті 
«Голос України» [14] та на сайті газети 
«Голос України» [15].

ВИСНОВКИ
1. Однією з основних особливостей 

культурно-освітньої та виховної робо-
ти в Національному музеї літератури 
України є співпраця музею з великою 
кількістю організацій та осіб.

2. Така співпраця здійснюється у 
різноманітних формах, з урахуванням 
різних можливостей творчої реалізації 
особистості: література (поезія, про-
за), музика, виконавче мистецтво (де-
кламування тексту, співи, фрагменти 
театралізованих виступів), образот-
ворче мистецтво тощо, а також комп-
лексні видовищні заходи, в яких 
об’єднуються різні види літератури, 
музики та образотворчого мистецтва.

3. В таких справах слід зазначити 
активну діяльність як співробітників 
музею, так і представників інших орга-
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нізацій, осіб творчих професій, дітей 
та дорослих, які беруть участь у захо-
дах, організованих музеєм.

4. Поетично-пісенний марафон до 
Міжнародного дня матері в Національ-
ному музеї літератури України можна 
розглядати як яскравий приклад освіт-
ньо-виховної роботи музею з викорис-
танням різноманітних можливостей.

Перспективним для подальших до-
сліджень може бути вивчення особли-
востей співпраці музею з іншими орга-
нізаціями та особами для проведення 
інших тематичних заходів з освітньо-
виховними цілями.
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