
Основи історичного музеєзнавства 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студентів). 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 32, 

семінарські заняття – 32. 

Лектор:  

кандидат історичних наук, доцент Лазорак Б.О. 

Результати навчання:  

Знання: 

 історії виникнення та розвитку найвідоміших музеїв світу, зокрема України та 

рідного краю; 

 основних етапів становлення музеології як наукової та навчальної дисципліни, а 

також історії розвитку практичної музейної справи з усіма її регіональними 

особливостями; 

 походження та значення музейної термінології; 

 основних видів музейної роботи; 

 видів експозиційних матеріалів та етапів науково-експозиційної роботи; 

 форм та видів культурно-просвітницької роботи музеїв історичного профілю; 

 правил проведення екскурсій і вимоги до екскурсоводів; 

 основних положень закону України «Про музеї та музейну справу»; 

 основ музейного менеджменту. 

Уміння: 

 формулювати та вдосконалювати дослідницьку задачу, для вирішення якої 

проводити збір необхідної інформації;. 

 критично аналізувати історичні джерела та наукову літературу; 

 створювати гіпотези, здійснювати порівняльний аналіз фактів, подій та явищ і на їх 

основі формулювати висновки; 

 пояснювати історичні терміни; 

 застосовувати свої знання в професійній діяльності, презентувати написані тексти 

та робити усні презентації різного обсягу й складності. 

Здатності: 

 демонструвати розуміння загальних тенденцій розвитку музейної справи в Україні 

та світі; 

 аналізувати експонати відповідно до їх профілю; 

 вміти пояснювати основні поняття та категорії дисципліни; 

 пояснювати форми та напрями музейного менеджменту та інформаційних новацій; 

 пояснювати специфіку діяльності різних типів музеїв; 

 визначати напрями фондової роботи та умови зберігання музейних експонатів; 

 характеризувати основні етапи підготовки до створення музейної експозиції;  

 застосовувати методику підготовки та проведення екскурсій;  

 характеризувати методику розробки робочих планів та звітів музею;  

 володіти методикою організації виставок. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Допоміжні історичні дисципліни,  



- Історія України, 

- Археологія, 

- Основи пам’яткознавства 

Зміст навчальної дисципліни:  

Музеєзнавство як наукова та навчальна дисципліна, історія розвитку музейної справи в 

Україні та світі, класифікація музеїв, теорія і практика музейної справи, нормативно–

правова база музейної справи в Україні, експозиційна робота, управління музеями та їхня 

культурно-освітня діяльність, музейний менеджмент, маркетинг та комерція, особливості 

організації та діяльності фондів історичного музею, наукова каталогізація музейних 

експонатів та правила їх зберігання, реставрації та  охорони. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 



Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання,. 

– підсумковий контроль: співбесіда з лектором. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


