


 

  

 



  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

Гуманітарна  0203 

 (шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки 

 Історія, 6.020302 

 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

  

 Історік, викладач   

          історії  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – презентації 

музеїв світу (за вибором)  
         (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 60 

4-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми  

навчання: 2 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

Історії 

 

20 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

20 год. 54 год. 

ІНДЗ:   10 год. 

 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Музеологія – комплексна система знань, що вивчає теорію, 

історію і практику музейної справи, її правові та економічні засади, закономірності 

виникнення та розвитку музеїв, їхні соціальні функції, форми та засоби реалізації цих 

функцій на різних етапах суспільного розвитку. 

Мета курсу «Музеологія» – ознайомити студентів з основними етапами розвитку 

та змісту музейної справи, розкрити сутність й специфіку існуючих сьогодні музейних 

комплексів як основи музейної освіти й різновиду історичної освіти.  

Завдання курсу «Музеологія» полягають у ознайомлені майбутніх фахівців-

істориків та археологів з існуючими різновидами вітчизняних і світових музеїв, досвідом 

роботи у системі музейної справи, з найбільш оптимальними формами використання 

музейних предметів (експонатів) в системі передачі історичної інформації. Завданням 

курсу також є патріотичне виховання студентської молоді на підставі вивчення специфіки 

й унікальності музеїв України. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Здатність використовувати отримані фундаментальні знання і практичні навички на 

всіх етапах виконання науково-дослідної роботи. Вміння знаходити шляхи переходу від 

наукового дослідження до практичного застосування його результатів (КФЗ.01). 

Здатність застосувати комплексний підхід до наукового дослідження в галузі 

загально-історичних та спеціальних історичних дисциплін сучасними методами (КФЗ. 02) 

Володіння знанням основних понять, категоріального апарату спеціальних галузей 

історичної науки та спеціальних історичних дисциплін (КФС.02).  

Володіння фаховими знаннями з питань спеціальних історичних дисциплін 

(музеології). Здатність виконувати професійну діяльність за фахом в музеях,  громадських 

організаціях (КФЗ.03; КФС.06).  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

- основи роботи із музейною документацією та музейними фондами; 

- різновиди музейних комплексів по структурі, юридичному статусу, особливості 

діяльності; 

- специфіку створення музеїв, принципи комплектації та оформлення музейних 

експозицій постійного та тимчасового (виставки) плану;  

- особливості формування музейних колекцій  

вміти:  

- володіти специфічною музейною термінологією (мовою музеїв);  
- класифікувати артефакти в якості музейного предмету; 

- працювати з обліковою документацією музеїв;  

- готувати сценарії екскурсій та планувати екскурсійні маршрути;  

- залучати знання про організацію роботи провідних музеїв світу для практичної 

діяльності;  

- бачити унікальність та особливу цінність пам’ятників культурної спадщини, які 

збереглися у музейних фондах та експозиціях. 

 

 Загальний курс «Музеологія» передує практичному закріпленню отриманих під час 

його засвоєння теоретичних знань на літній музейній практиці. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


3. Програма навчальної дисципліни 

   
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади музеології та історія створення музеїв. 

Тема 1. Музеологія як наукова дисципліна. 

Історія становлення музеології як наукової дисципліни. Історіографія музейної 

справи. Структура, об’єкт, предмет і метод музеєзнавства. Базові поняття музеєзнавства. 

Музеєзнавство та музеологія у системі наук. Музеєзнавчі наукові і навчальні центри. 

Тема 2. Історія музейної справи.  

Музей як особливий історико-культурний та науковий об’єкт. Етимологія терміну 

«музей». Передумови виникнення музеїв. Концепції розвитку музеїв. 

Перші музеї Стародавньої Греції. Виникнення перших наукових музеїв у XVI – 

XVII ст. як систем збереження стародавніх артефактів. Найбільші музеї світу XVIIІ-ХІХ 

ст.: класифікація, специфіка формування колекцій. Створення художніх, національних та 

вузькоспеціалізованих музеїв у Європі і світі. 

Тема 3. Історія і діяльність провідних музеїв світу. 

Головні музеї світу – історія і сучасність: Британський музей (Лондон), Лувр 

(Париж), Прадо (Мадрид), Ермітаж (Санкт-Петербург), Рейксмузеум (Амстердам), 

Палаццо Пітті (Флоренція), Національний музей (Пекін), Єгипетський музей (Каїр) тощо. 

Провідні художні музеї світу: Лондонська національна галерея, Третьяковська 

галерея (Москва), Російський музей (Санкт-Петербург), Метрополітен (Нью-Йорк), 

Галерея Уффіци (Флоренція), Дрезденська галерея тощо.  

Основні природничі музеї світу: Державний природничій музей НАН України, 

Національний музей природознавства в Вашингтоні, Лондонський королівський 

природничій музей. 

Тема 4 . Розвиток музейної справи в СРСР, УРСР та сучасній Україні. 

Музеї в СРСР. Законодавче поле та ідеологічні функції. Періоди розвитку музейної 

справи в Радянському Союзі. УРСР як республіка музеїв. Київський та Переяслав-

Хмельницький музейні ареали. 

Трансформація музейної справи в сучасній Україні. Модернізація «старих» та 

створення нових музейних комплексів. 

Тема 5. Історія створення і сучасна діяльність музеїв в Одесі та Одеській 

області. 

Виникнення і діяльність перших музеїв в Одесі. Головні музеї Одеси та їхня 

специфіка, в тому числі вузько спеціалізованих музеїв міста. Характеристика основних 

музеїв Одеської області.  

 

  Змістовий модуль 2. Специфіка музейної справи та роботи музейних установ. 

Тема 6. Система організації музейної справи. 
Класифікація музеїв. Різновиди музеїв по юридичному статусу, масштабу діяльності 

та змісту колекцій. Зв'язок музеїв з територіальними регіонами, галузями науки, техніки, 

культури. Державні, відомчі та громадські музеї. Типи музеїв. Музей під відкритим небом. 

Музей-заповідник. Меморіальний музей. Будинок-музей. Музей-квартира. Головний музей 

та його філії. Музейна сітка. Сукупність музеїв, яка створилася по територіальному, 

відомчому чи науково-профільному типу. Категорії музеїв та параметри визначення його 

знаковості у відповідній категорії (обсяг основного фонду, експозиційні площі, 

відвідуваність, історичне, наукове, культурознавче та ідеологічне навантаження. 

Тема 7. Структура музеїв та його функції. 

Центральні органи управління музейною справою. Дирекція музеїв та її функції. 

Відділи та сектора музеїв та музейних комплексів. Науково-допоміжні та виробничі органи 

музеїв. Бібліотеки та архіви музейних установ. Виробничо-господарські структури музеїв: 

бухгалтерія, канцелярія, відділ кадрів. Принципи комплектування музеїв фаховим та 

допоміжним персоналом. 

Соціальні функції музеїв: документування пам’ятників природи, історії, культури, 

науки, техніки, суспільного життя. Освітні та виховні функції музеїв: пізнавальні, 



пропагандистські, морально-виховні та естетико-виховні. Розвиток соціальних функцій 

музеїв. 

Тема 8. Музейне джерелознавство. Музейний предмет та його властивості. 

Музейний предмет як основа музейної комунікації. Класифікація музейних 

предметів. Найновіші тенденції у розумінні музейного предмету. Нематеріальні об’єкти 

спадщини у музеях. Об’єкт і предмет музейного джерелознавства. 

Тема 9. Музейна експозиція та її створення.  

Проектування музейної експозиції. Експозиційні матеріали. Принципи побудови 

експозиції, експозиційні прийоми. Методи проектування експозиції. Система виставок як 

специфічна форма функціонування основної музейної експозиції. Виставка як першій етап 

формування нового музею. Принципи класифікації музейних виставок. 

Тема 10. Види музейної діяльності. 

Науково-фондова робота. Наукова організація музейних фондів. Наукове 

комплектування фондів музею. Облік і вивчення музейних фондів. Фондова інформаційна 

система. Науково-освітня та екскурсійна діяльність. Динаміка освітніх моделей музею. 

Музеї в системі позашкільної освіти. Музейна педагогіка як дисципліна, що формується. 

Науково-дослідницька робота. Видавнича діяльність музеїв. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Теоретичний курс 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засада музеології та історія створення музеїв. 

Тема 1. 

Музеологія як 

наукова 

дисципліна 

   6 2 2   2  8 2     6 

Тема 2. Історія 

музейної справи.  

  4 2       8      6 

Тема 3. Історія і 

діяльність 

провідних музеїв 

світу. 

  6 2 2   2   8 2     6 

Тема 4. Розвиток 

музейної справи 

в СРСР, УРСР та 

сучасній Україні  

   6 2 2   2    8      6 

Тема 5. Історія 

створення та 

сучасна 

діяльність музеїв 

в Одесі та 

Одеській області 

  4 2    4       4 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

26 10 6   10    32  4     28 

 

Змістовий модуль 2. Специфіка музейної справи та роботи музейних установ 

Тема 6. Система 

організації 

6 2 2   2     8      8 



музейної справи. 

 

Тема 7. 

Структура музеїв 

та його функції. 

4 2    2    6   2     4 

Тема 8. Музейне 

джерелознавство. 

Музейний 

предмет та його 

властивості. 

4 2    2   6      6 

Тема 9. Музейна 

експозиція та її 

створення.  

6 2 2   2   8      8 

Тема 10. Види 

музейної 

діяльності. 

 

4 2    2       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

24 10 4   10    28  2    26 

Всього 60 20 10  10 20    60 6    54 

 

5. Теми семінарських занять 

Програмою не передбачені 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Музеологія як наукова дисципліна 2 

2 Знакові та оригінальні музеї різних країн світу 2 

3 Розвиток музейної справи в СРСР, УРСР та сучасній Україні 2 

4 Система організації музейної справи. 2 

5 Основні елементи музею та його функції. Принципи формування 

музейних колекцій та експозицій. 

 

2 

 

7. Теми лабораторних занять 

Програмою не передбачені 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія музеїв в Античному світі 2 

2 Історія музеїв доби Середньовіччя 2 

3. Історія музеїв доби Нового часу 2 

5. Провідні музеї країн Європи  4 

6. Головніні музеї країн Американського континенту, Азії та 

Африки 

4 

7. Специфіка музейної справи в СРСР та УРСР Музеї під 

відкритим небом. Історія музеїв Одеси. 

 

2 

8. Адміністративна та наукова організація музейних установ. 4 



Різновиди соціальних функцій музеїв. 

всього  

 

20 

 

Формою організації самостійної роботи студентів  є виконання наступних завдань: 

 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

 2. Опрацювання базової та додаткової літератури. 

 3. Робота зі словарно-енциклопедичної літературою. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Підготувати текст і зробити презентацію одній з музейній експозицій музеїв світу, 

музею Одеси, чи рідного міста (села) студента. 

 

10. Методи навчання 

 

Засвоєння базових знань студентами вимагає комбінації різних методів навчання:  

- репродуктивного методу, студенти за встановленим зразком виконують певні 

завдання та відтворюють поданий їм матеріал;   

- евристичного методу, студенти повинні творчо опанувати пошукову роботу у 

бібліотеках та музейних фондах за методикою, що була їм запропонована, зробити 

самостійні висновки; 

пояснювально-ілюстративний метод: лекції, пояснення нового матеріалу, бесіда з 

тем курсу з використанням карт та інших наглядних матеріалів; 

дослідницький метод: студенти самостійно обробляють джерела та наукові праці в 

рамках індивідуальної роботи. 

 

11. Методи контролю: Залік 

 

- опитування студентів на індивідуальних заняттях; 

- тест-контроль знань; 

- перевірка і бесіда з теми реферату; 

- співбесіда 

 

12. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет та завдання музеології. Історіографія музеології. 

2. Законодавчі основи музейної справи в Україні. 

3. Передумови виникнення музеїв, розвиток музеїв в античну добу і 

середньовіччя. 

4. Розвиток музеїв в модерну добу. 

5. Періодизація розвитку музеїв в СРСР і УРСР та їх специфіка. 

6. Розвиток музейної справи в сучасній Україні. 

7. Розвиток музейної справи в Одесі та Одеській області.  

8. Головні сучасні європейські музеї та особливості їх експозиції. 

9. Поняття і моделі класифікації музеїв.  

10.  Структурні підрозділи музеїв та їх функції. 

11.  Музейне джерелознавство та його особливості. 

12.  Поняття “музейний предмет” та його особливості.  

13.  Наукова організація і комплектування музейних фондів. Облік 

музейних фондів і облікова документація.  



14.  Наукове проектування музейної експозиції та його етапи. Методи і 

принципи побудови експозиції, експозиційні прийоми.  

15.  Особливості створення експозицій різних груп музеїв історичного 

профілю. 

16. Система виставок як специфічна форма функціонування основної 

музейної експозиції 

17.  Напрямки науково-дослідницької роботи музеїв. 

18.  Основні складові науково-фондової роботи музеїв. 

19. Види і форми культурно-просвітницької та навчально-виховної роботи 

у музеї. 

20. Модель створення музейної експозиції шкільного музею. Урок історії 

в контексті музейної експозиції.  

21.  Екскурсійна робота в музеї. Методи, форми, види екскурсій. 

22. Юридична охорона музейних фондів та її суть.  

23. Музейний менеджмент.  

24. Музейний маркетинг. 

25.  Інформаційні технології у музейній справі.  

                                                                     
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4  

10 15 10 10 10 10 10 15 90 

Індивідуальне завдання 

 

10 

Всього 100 

   Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



14. Методичне забезпечення 

1. Розробки завдань для студентів: контрольні питання, література, види СР та ІНРЗ. 

 

15. Рекомендована література 

 

Базова 

Джерела 

1. Указ Президента України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді» від 27.10.2009 №  3754/981/538/493. 

2. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» № 334/2015.  

3. Закон Союза Советских Социалистических Республик «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры». – М., 1976. 

4. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», від 09.04.2015 № 317. 

5. Закон України про музеї та музейну справу від 29.06.1995 з доповненнями та 

уточненнями (останнє від 21.01.2016 р.).  

6.  Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 

України у XX столітті», від 09.04.2015 № 314. 

 

  Література 

 

7. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Переклад з німецької. Львів, 2005. 

8. Історія екскурсійної справи в Україні: Навч. Посіб. / Федорченко В. К., Костюкова О. 

М. К., 2004. 

9. Маньковська Р. Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема 

теоретичного інтегрування // Краєзнавство. 2099. № 3-4. 

10.  Мезенцєва І. І. Музеєзнавство. К., 1980.  

11.  Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст. Зб. наук. пр. за ред. 

М. Селівачова. Київ, 2004.  

12.  Основи музеєзнавства: навчальний посібник / В. В. Виноградова Ю В., Г. Дарчук.  

Львів, 2012. 

13.  Руденко С. Б. Музейна пам’ятка : соціокультурна сутність та місце в системі історико-

культурних цінностей. Київ, 2012. 

14.  Федорченко В. К, Костюкова О. М., Дьорова Т. А. та ін. Історія екскурсійної справи в 

Україні: Навч. посіб. Київ, 2004. 

15.  Якубовський В. І. Музеєзнавство: посібник для студентів вищих навчальних закладів.  

Кам’янець-Подільський, 2012.  

 

Допоміжна 

 

16. Булоній І.Т., Явтушенко І. Г. Громадські музеї України. Історія, досвід, проблеми. К., 

1979. 

17. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. 

18. Лысикова О. В. Музеи мира: Учебное пособие. М., 2002. 

19. Музееведение. Искусство музейной экспозиции. Техническое оснащение музея. М., 

1995. 

20. Музееведение: концептуальные проблемы музейной экспозиции. М., 1990. 

21. Музееведение. Учебник для высшей школы.М., 2015.  

22. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. Київ, 1999. 

23. Ноль Л. Я. Компьютерные технологии в музее. М., 1999. 

24. Одесский государственный литературный музей. Путеводитель. Одесса, 1986. 

25. Одесский музей западного и восточного искусства. Путеводитель. Одесса, 1987. 

http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/11/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98%20-%20580-%D0%B4%D0%BE%208829.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/10/docs/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9F%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%BF3_%D1%81%D1%822_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/09/docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%E2%84%96%20317.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/09/docs/%E2%84%96%20314%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.04.2015.doc


26. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: 

Посібник. Івано-Франківськ, 2005. 

27. Путеводитель по Одесскому государственному историко-краеведческому музею.  

Одесса, 2000. 

28. Путеводитель по Одесскому государственному историко-краеведческому музею.  

Одесса, 2000. 

29. Солодова В.В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів  

Одеських музеїв (1825-2003). Одеса, 2010. 

30. Україна: скарби музеїв і заповідників: Путівник. Київ, 1997. 

 

 

 
16. Електронні інформаційні ресурси 

 
-     Сайт кафедри нової та новітньої історії http://modernhistory.onu.edu.ua ; 

- Сайт Наукової бібліотеки ОНУ; 

- Сайт Одеської національної бібліотеки; 

- Офіційні сайти музейних установ; 

- Вісник Одеського краєзнавчого музею. Вип. 1-14. URL: 

http://www.history.odessa.ua/publication3/stat16.htm 

  

 

 

 

 

ДОДАТОК  

 ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Музеологія як наукова дисципліна 

 

1. Об’єкт, предмет, структура музеології. Базові поняття музеології.  

2. Історія становлення музеології як наукової дисципліни.  

3. Основні концепції визначення предмету музеології. 

4. Музеологія у системі наук. Міждисциплінарний характер зв’язків 

музеології з іншими науковими дисциплінами.  

5. Методи музеології як специфічна система. 

6. Головні напрями теоретичної музеології 

7. Прикладна музеологія. Етимологія терміну «музей». 

8. Закон України про музеї та музейну справу від 29.06.1995 

9. Класифікація музеїв. 

10. Функції і напрями діяльності музеїв. Соціальні функції музею історичного 

профілю. 

 

Література 
1. Закон України «Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради України. 

1995. № 25. 

2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради 

України. 2000. № 39. 

3. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-2020 роки» № 580/2015. 
4. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Переклад з німецької. Львів, 2005. 

http://www.history.odessa.ua/publication3/stat16.htm
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2016/03/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_580%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202016_2020.doc


5. Маньковська Р. Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема 

теоретичного інтегрування // Краєзнавство. 2099. № 3-4.  
6. Гураль Р. І. Основні напрямки розвитку інформаційної структури музеїв // Роль музеїв 

у культурному просторі України і світу. Вип. 11. Дніпропетровськ, 2009. С. 582 – 586.  

 

 

Тема 2. Історія музейної справи. Знакові та оригінальні музеї світу 

 
a. Домузейне збиральництво. Використання предметів домузейних колекцій. Мотивація 

збирання протомузейних колекцій. 

b. Художнє колекціонування та перші музеї Європи (XVI– XVII ст.). Виникнення перших 

наукових музеїв як систем збереження стародавніх артефактів.  

c. Музейна справа у кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.   

d. Музейна справа у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Музей і науково-технічний 

прогрес. Поглиблення спеціалізації музеїв. 

e. Нові тенденції у розвитку музейної справи у ХХ ст.  

f. Музейна справа на початку ХХІ ст. Міжнародні музейні організації.   

g.  Діяльність головних музеїв світу сьогодні. 

 

Література 
1. Великие музеи мира: Серия в 30 т. Харків: Глобус, 2012 (за вибором). 

2. Лысикова О. В. Музеи мира: Учебное пособие. М., 2002. 

3. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 

 

Тема 3. Розвиток музейної справи в СРСР, УРСР та сучасній Україні 

 
1. Музеї в СРСР. Законодавче поле та ідеологічні функції. Періоди розвитку музейної 

справи в Радянському Союзі. 

2. Особливості розвитку музейної справи на теренах України. 

3. УРСР як республіка музеїв. Київський та Переяслав-Хмельницький музейні 

ареали. 

4. Реорганізація музейної мережі в сучасній Україні. Модернізація «старих» 

та створення нових музейних комплексів.  

5. Сучасне музейне законодавство України.   

6. Виникнення і діяльність перших музеїв в Одесі. Головні музеї Одеси, їх 

типи та специфіка.  

7. Характеристика основних музеїв Одеської області.  

 

Література 
1. Закон Союза Советских Социалистических Республик «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры». М., 1976. 

2. Закон України «Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради 

України. 1995. № 25. 

3. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної 

Ради України. 2000. № 39. 

4. Булоній І.Т., Явтушенко І. Г. Громадські музеї України. Історія, досвід, 

проблеми. Київ, 1979.  

5. Маньковська Р.В. Музеї України в інформаційному просторі: досвід та 

перспективи // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 11. 

Київ, 2000. – С. 214 – 221. 



6. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.: Зб. наук. пр. / за ред. 

М. Селівачова. Київ, 2004.  

7. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. 

Київ, 1999. 

8. Музейний простір України [Електронний ресурс] На сервері “Музейний 

портал України”[on-line]. Режим доступу: http://www.ukrmuseum.org.ua 

9.  Одесский музей западного и восточного искусства. Путеводитель. Одесса, 

1987. 

10.  Омельченко Ю.А. Музейне будівництво на Україні в 1921-1945 рр.// 

Український історичний журнал. 1975. № 3. С.122-128. 

11.  Скрипник Г.А. Розвиток громадських етнографічних музеїв на Україні // 

Народна творчість та етнографія. 1981. № 1. 

12.  Ткаченко М.І. Музейні скарби України під час Другої світової війни: 

евакуація на Схід // Київська старовина. 1995. № 3.  С. 31-38. 

 

Тема 4. Науково-фондова робота музеїв 

 
1. Науково-дослідницька робота музеїв. 

2. Музейний предмет як основа музейної комунікації та його властивості.  

3. Класифікація музейних предметів, їхня атрибуція і інтерпретація.  

4. Основи наукової методики комплектування фондів: поняття «комплектування фондів», 

послідовність організації та джерела комплектування фондів. Структура фондів 

музею. Нематеріальні об’єкти спадщини у музеях. 
5. Загальна характеристика методики комплектування фондів історичних музеїв.  

6. Поняття: «музейні фонди», «музейне зібрання», «музейна колекція».  

7. Облік музейних фондів і облікова документація. Юридична охорона музейних фондів та 

її суть.  

8. Наукова каталогізація музейних фондів. Наукова інвентаризація музейних предметів.  

9. Планування та організація роботи з комплектування фондів музеїв історичного профілю. 

Організація роботи з комплектування фондів історичних, етнографічних музеїв й 

історичних відділів краєзнавчих музеїв. 

9. Поняття «режим зберігання фондів» і його складові. Система зберігання музейних 

фондів.  
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Тема 5. Культурно-просвітницька діяльність музеїв. Музейна експозиція 

та методи її створення 
 



1. Музейна комунікація і проблема її ефективності. Нові сфери музейної комунікації.  Види 

і форми культурно-просвітницької та навчально-виховної роботи у музеї.  

2. Музейна педагогіка як наукова дисципліна.  

3. Поняття «музейна експозиція», «музейний експонат», «експозиційні матеріали», 

«експозиційний зал». Наукове проектування музейної експозиції та його етапи.  
4. Методи, принципи побудови експозиції, експозиційні прийоми. Особливості створення 

експозицій різних груп музеїв історичного профілю.   

5. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної 

експозиції.  

6. Модель створення музейної експозиції шкільного музею. Урок історії в 

контексті музейної експозиції.  
7. Екскурсійна робота в музеї. Методи, форми, види екскурсій. 

8. Музейний менеджмент та маркетинг. 
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