
ОПИС ОКРЕМОЇ ОДИНИЦІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Навчальна дисципліна: Основи музеєзнавства 
Тип дисципліни : вибіркова (за вибором ВНЗ). 
Семестр: шостий. 
Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3): аудиторні години: лекції – 
16, практичні – 16; самостійна робота студента – 58. 
Лектор: к. істор. н., доцент М.І. Гладкий. 
Результати навчання:  

Знати: 
– об’єкт, предмет музеєзнавства; 
– методологію та методику та джерела музеєзнавства; 
– основні поняття та терміни музеєзнавчої науки; 
– функції та особливості музею; 
– основні положення законів, які визначають порядок створення та діяльності музеїв; 
– системи класифікації музеїв; 
– характеристику періодів історії музейного будівництва в Україні; 
– провідні музеї України кожної класифікаційної групи; 
– провідні музейні комплекси країн світу; 
– провідні мистецькі музеї України; 
– загальні принципи фондової роботи; 
– принципи розтання експозицій музеях; 
– зміст та напрямки науково-дослідної роботи музеїв;  
– форми та зміст освітньо-виховної роботи музеїв; 
– принципи проведення та методику екскурсійної роботи; 
– основні вимоги до створення та функціонування музейних осередків при закладах 

освіти. 
Вміти: 
– визначити тип музею; 
– визначити профіль музею, базуючись на основних характеристиках фондів; 
– визначити категорію пам’ятки 
– провести опис пам’ятки; 
– здійснити шифрування пам’ятки; 
– вести облік музейних експонатів та музейної документації; 
– скласти тематико-експозиційний план; 
– організувати виставку експонатів шкільного музею; 
– забезпечити використання фондів музею у навчально-виховній роботі з учнями; 
– організувати екскурсійну роботу у шкільному музеї. 

Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: Історія України, Історія мистецтва, 
Історія української культури. 
Зміст навчального модуля: загальні питання теорії та історії музейництва – теоретична 
основа курсу «Основи музеєзнавства», музеєзнавство як наука, музеї як суспільно-
культурний осередок, законодавче забезпечення діяльності музейних установ, класифікація 
музеїв – типи, профілі, категорії музеїв, історія розвитку музеїв; музейні колекції як 
культурні надбання людства: провідні музеї світу - музеї країн Європи: Німеччини, 
Франції, Іспанії, Італії, Британії, Польщі, Угорщини; мистецькі музеї Росі – Ермітаж, 
Третьяковська галерея;  музейні осередки в Азії, Америці, Австралії; мережа музейних 
закладів України – провідні історичні музеї України, історико-культурні заповідники, 
етнографічні музеї України, музеї-скансени, літературно-меморіальні музеї України, 
мистецькі музеї України та характеристика їх фондів, картинні галереї України, музеї 
народно-декоративного мистецтва України; Українські музеї за рубежем; Українські колекції 
в музеях Росії, Польщі;  регіональні музеї – музей “Дрогобиччина” як культурно-мистецький 
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осередок; технологія музейної роботи: архітектура музейних будівель, обладнання і їх 
оформлення, фондова робота музеїв, експозиційна робота музеїв, науково-дослідна та 
освітньо-виховна робота музеїв, економічна діяльність музеїв, музеї при закладах освіти та їх 
діяльність. 
Рекомендована література:  
1. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство : Навч. посіб. / М.Й. Рутинський, О.В. 
Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428 с. 
2. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв : 
посібник / Під ред. В. Великочого, Н. Гасюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 64 с.  
3. Якубовський В.І. Музеєзнавство. Навчальний посібник-практикум / В.І. Якубовський – 
Кам’янець – Подільський :  ПП Мошак М.І., 2006. – 272 с.   
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  Поточний контроль (40 %): обговорення тем на 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань підсумковий колоквіум (40 %),  
співбесіда (20 %),  залік. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра культурології та мистецької освіти.  
  
 


