
 



1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу: формування у студентів компетентностей необхідних для 

забезпечення ефективної педагогічної діяльності в умовах музейного простору, 

мотивація студентів до професійної діяльності, виховання у студентів прагнення 

до набуття нових знань та самовдосконалення впродовж всього життя. 

До завдань курсу входить: 

- формування цілісного уявлення про музейну педагогіку, оперування 

основними поняттями та визначеннями дисципліни; 

- вироблення навичок аналізу основних наукових праць з музейної педагогіки 

та вміння представити музейні предмети учням; 

- здобуття здатності проводити інтерактивну роботу з молодшими школярами 

в сучасному музеї; 

- усвідомлення здобувачами особистої причетності до подій сьогодення, 

формування активної громадянської позиції; 

- набуття навичок орієнтування у потоці інформації, що постійно 

збільшується; 

- розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного 

ставлення до інформації. 

Студенти повинні знати: 

- основні поняття і терміни, нормативні акти, класифікацію музеїв;  

- етапи історичного розвитку музеїв та формування музейної мережі на 

Львівщині;  

- основи організації та діяльності музеїв на громадських засадах; 

- функції та напрями діяльності музеїв при закладах освіти;  

- основні вимоги до обліку та збереження музейних предметів;  

- етапи та прийоми побудови музейної експозиції;  

- вимоги до масово-просвітницької діяльності громадських музеїв.  

Студенти повинні вміти: 

- складати плани роботи музею;  

- здійснювати облік та зберігання музейних предметів;  

- організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою;  



- виконувати наукову обробку зібраного матеріалу; 

- створювати та оформляти музейну експозицію;  

- здійснювати науково-просвітницьку роботу.  

Студент набуде компетентності: 

 Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань 

про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

         Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і 

умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного 

стандарту початкової освіти. 

СК 2. Здатність до планування, моделювання, конструювання, 

проектування, організації освітнього процесу в початковій школі. 

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, 

що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі. 

СК 6. Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, 

коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими. 

СК 9. Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки 

особистісного розвитку дитини в освітньому процесі. 

 

 

 



Результати навчання: 

РН 3. Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-

тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, 

планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя. 

РН 8. Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в 

освітньому процесі. 

РН 14. Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні 

потреби учнів. 

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної 

діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової 

освіти. 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні основи музейної педагогіки 

Тема 1.  Вступ. Музей – скарбниця історичної пам’яті українського народу. 

Основи музейної термінології. 

   Роль музеїв у збереженні історичної спадкоємності поколінь та збереженні 

культурної спадщини України. Музей, його функції. Сучасне українське 

джерелознавство. Поняття: історичне джерело, джерельна інформація, пам’ятка 

історії та культури. Класифікація пам’яток. Основи музейної термінології: 

музеї, фонди, експозиція, музейний предмет тощо. 

Тема 2. Видатні українські культурні і духовні діячі, меценати, науковці, 

просвітники, організатори музейного будівництва в Україні та їхня роль у  

збереженні національно-культурної спадщини, розвитку музеєзнавства, 

вихованні національної свідомості, громадянськості, патріотизму.  

Семінарське заняття. Демонстрація фільму «Музей видатних діячів української 

культури» (2002, студія «Телекон»), у якому розповідається про історію 

створення та концепцію Музею, унікальну фондову колекцію та неоціненний 

внесок видатних діячів у розвиток української культури (режисер – Сергій 

Маслобойщиков, оператор – Микола Гончаренко, авторський коментар – доктор 

мистецтвознавства Вадим Скуратівський).  Робота в групах. 

Тема 3. Історія музеїв, їх класифікація. Шкільне музейництво. 



    Історія музеїв України. Державні музеї. Музеї, що працюють на громадських 

засадах. Профільна класифікація. Музеї-заповідники, музеї просто неба, 

меморіальні, музеї-садиби. Шкільне музейництво. Особливості музеїв при 

закладах освіти, як осередку освіти і виховання. Географічне розташування 

музеїв України та їх профільна специфіка. 

Тема 4. Ознайомлення з експозиціями музеїв різних профілів. 

Практичне заняття. Відвідування державних та шкільних музеїв, зустрічі з їх 

керівниками, гуртківцями, музейним активом. Виготовлення карто-схем музеїв 

краю з визначенням їх профілів. Ознайомлення з експозиціями музеїв різних 

профілів. Дидактичні ігри з визначення профілів музейних експозицій. 

Тема 5. Основи організації та створення музею. 

Законодавство України про музейну справу. Концепція музею (визначення 

профілю, ідеї). Концепція музею як всебічне обґрунтування мети і завдань, 

засобів створення, функціонування і дальшого розвитку конкретного шкільного 

музею. Етапи розвитку концепції: підготовка та аналіз вихідних даних; 

визначення місця майбутнього музею у навчально-виховному процесі, 

громадському житті, його мети, завдань, обґрунтування потреби в такому музеї. 

Теоретична розробка “ідейного задуму” музею. Опрацювання структури та засад 

майбутнього музею. Матеріальна база. Шляхи комплектування фондів. Акт 

прийому музейних предметів. Рекламна інформація про музей. Оформлення 

експозицій. Принципи організації та діяльності шкільних музеїв. Основні етапи і 

методика створення шкільного музею. Роль учнівського та педагогічного 

колективу, громадськості у створенні музею. Керівник музею, його права і 

обов’язки. Музейна рада. Формування громадського активу музею, робочих 

груп, визначення їх функцій. Ознайомлення членів ради із методикою музейної 

роботи у школі. Допомога методистів-музеєзнавців, фахівців у розробці плану 

створення музею. Виділення приміщення для музею, забезпечення необхідними 

меблями, документацією. Комплектування музейного зібрання. Організація 

періодичних звітних виставок нових надходжень. Робота по створенню 

експозиції та підготовки музейного активу до її популяризації. Складання 



документів для реєстрації. Урочисте відкриття. Перспективний план подальшого 

використання та розвитку. 

Тема 6. Складання паспорту музею. 

 Практичне заняття. Складання паспорту музею. Ділова гра «Створюємо музей 

у школі». 

Тема 7. Пам’яткознавство. Внесок видатних державних діячів та представників 

громадськості у справу збереження історико-культурної спадщини України. 

      Пам’ятки історії і культури, їх значення, наукова, історична та художня 

цінність. Види пам’яток, джерела. Сучасні підходи до їх класифікації. Писемні, 

речові, зображувальні джерела з історії краю, їх охорона та використання. 

Пам’ятки природи. Ставлення до пам’яток як показник цивілізованості 

суспільства. Проблеми дослідження і збереження пам’яток в Україні. Діяльність 

державних та громадських пам’яткохоронних організацій. Сучасні періодичні 

видання, часописи. Підготовка до видання «Зводу пам’яток історії та культури». 

Державна служба охорони культурної спадщини. Державний реєстр культурної 

спадщини. Внесок видатних державних діячів та представників громадськості у 

справу збереження історико-культурної спадщини України. 

Тема 8. Складання описів пам’яток. 

Практичне заняття. Екскурсії до архіву, фондів музеїв та бібліотек, до 

нерухомих архітектурних та археологічних пам’яток, відвідування виставок 

відомих колекцій, творів художників, народних майстрів. Складання описів 

пам’яток. Приклади заповнення опису музейних предметів у реєстраційних 

картках. 

Тема 9. Просвітницька діяльність музею. 

     Напрями, зміст та форми просвітницької діяльності музею: масові, групові, 

індивідуальні. Організація культурно-освітньої діяльності, методи і форми: 

екскурсії, виставки, вечори, тематичні ранки, зустрічі, дидактичні ігри, 

презентації, творчі майстерні, уроки, позакласні заходи, заняття гуртка, уроки, 

краєзнавчі години, конференції, конкурси, вікторини, брейн�ринги, зустрічі із 

земляками, діловими людьми, вечори і свята, дні відкритих дверей, подорожі, 



екскурсії, походи, виставки, тижні музею, участь в передачах на радіо, 

публікації в пресі. 

Тема 10. Складання сценаріїв масових заходів з використанням музейної збірки 

Практичне заняття. Робота в групах. Підготовка елементів екскурсій для 

різних класів початкової школи. 

Модульна контрольна робота №1. 

Змістовий модуль ІІ. Особливості використання музейної педагогіки в 

роботі з молодшими школярами. 

Тема 11. Характеристика та класифікація базових форм культурно-освітньої 

діяльності музею.  

      Навчальна екскурсія як форма культурно-освітньої діяльності музею. 

Класифікація навчальних екскурсій. Методичні основи підготовки та 

проведення навчальної екскурсії. Педагогічні вимоги щодо проведення 

навчальних занять у музеї. Роль педагога у проведенні музейних занять. 

Тема 12. Музейні уроки та особливості їх організації. 

Семінарське заняття. Музейний урок: мета, завдання, структурні компоненти. 

Етапи підготовки та специфіка проведення музейного уроку. Напрями роботи зі 

студентами в музейному просторі. 

Тема 13. Музей та сучасні інформаційні технології  

       Інформатизація фондів, сучасні підходи до класифікації музейних 

предметів. Світові музейні зібрання в системі Інтернет. Банк даних про музеї 

України. Навчальні програми. Представлення матеріалів в Інтернет. Музейні 

ігрові програми. 

Модульна контрольна робота №2. 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 
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4 семестр 

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні основи музейної педагогіки 

Тема 1. Вступ. Музей – скарбниця 

історичної пам’яті українського народу. 

Основи музейної термінології. 

Самостійна робота. Історичні моделі 

музейної педагогіки та філософські напрями 

її розвитку.  

7 2 

 

 5 

Тема 2. Видатні українські культурні і 

духовні діячі, меценати, науковці, 

просвітники, організатори музейного 

будівництва в Україні та їхня роль у  

збереженні національно-культурної 

спадщини, розвитку музеєзнавства, 

вихованні національної свідомості, 

громадянськості, патріотизму.  

Самостійна робота. Сучасні перспективи 

розвитку музейно-педагогічного підходу в 

Україні. 

7  

 

2 5 

Тема 3.  Історія музеїв, їх класифікація. 

Шкільне музейництво. 

Самостійна робота. Музеї на карті 

Львівщини. 

7 2 

 

 5 

Тема 4. Ознайомлення з експозиціями 

музеїв різних профілів. 

Самостійна робота. Експозиційна робота 

музею. 

7  

 

2 5 

Тема 5. Основи організації та створення 

музею. 

Самостійна робота. Підготовка до 

практичного заняття «Складання паспорту 

музею». 

7 2 

 

 5 

Тема 6. Складання паспорту музею. 

Самостійна робота. Дослідницька та 

пам’яткоохоронна діяльність музею 

7  
 

2 5 

Тема 7. Пам’яткознавство. Внесок видатних 

державних діячів та представників 

громадськості у справу збереження 

історико-культурної спадщини України. 

Самостійна робота. Музейна діяльність 

відомих вчених-краєзнавців. 

7 2 

 

 5 

Тема 8. Складання описів пам’яток. 

Самостійна робота. Фонди музею. 

Інструкція з обліку і збереження музейних 

фондів. 

7  

 

2 5 

Тема 9. Просвітницька діяльність музею. 

Самостійна робота. Підготовка до 

практичного заняття «Складання сценаріїв 

масових заходів з використанням музейної 

збірки». 

6 2 

 

 4 



Тема 10. Складання сценаріїв масових 

заходів з використанням музейної збірки. 

Самостійна робота. Підготовка до 

модульної контрольної роботи №1. 

6  

 

2 4 

Модульна контрольна робота №1. 2   2  

Змістовий модуль ІІ. Особливості використання музейної педагогіки в роботі з 

молодшими школярами 

Тема 11. Характеристика та класифікація 

базових форм культурно-освітньої 

діяльності музею.  

Самостійна робота. Музейна збірка – 

основа музею. Шляхи і форми 

комплектування музейної збірки. 

Виставкова діяльність музею. 

6 2 

 

 4 

Тема 12. Музейні уроки та особливості їх 

організації. 

Самостійна робота. Екскурсія – основна 

форма роботи музею. 

6  

 

2 4 

Тема 13. Музей та сучасні інформаційні 

технології. 

Самостійна робота. Підготовка до 

модульної контрольної роботи №2. 

6 2 

 

 4 

Модульна контрольна робота №2. 2   2  

 

Разом за 4 семестр 

90   14  16 60 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

4 семестр 

№ з/п Перелік тем лекцій Кількість 

годин 

1.  Вступ. Музей – скарбниця історичної пам’яті 

українського народу. Основи музейної термінології 

2 

2. Історія музеїв, їх класифікація. Шкільне музейництво 2 

3. Основи організації та створення музею 2 

4. Пам’яткознавство. Внесок видатних державних діячів та 

представників громадськості у справу збереження 

історико-культурної спадщини України 

2 

5. Просвітницька діяльність музею 2 

6. Характеристика та класифікація базових форм культурно-

освітньої діяльності музею 

2 

7. Музей та сучасні інформаційні технології  2 

 Разом за 4 семестр 14 



Перелік семінарських занять для студентів денної форми навчання 

4 семестр 

№ з/п Теми семінарських занять К-сть год. 

1. Видатні українські культурні і духовні діячі, меценати, 

науковці, просвітники, організатори музейного 

будівництва в Україні та їхня роль у  збереженні 

національно-культурної спадщини, розвитку 

музеєзнавства, вихованні національної свідомості, 

громадянськості, патріотизму. 

2 

2. Музейні уроки та особливості їх організації. 2 

 Разом за 4 семестр 4 

Перелік  практичних занять для студентів денної форми навчання 

4 семестр 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Кількість 

годин 

1 Ознайомлення з експозиціями музеїв різних профілів                                  2 

2 Складання паспорту музею 2 

3  Складання описів пам’яток 2 

4 Складання сценаріїв масових заходів з використанням 

музейної збірки 

2 

5 Модульна контрольна робота №1 2 

6 Модульна контрольна робота №2 2 

 Разом за 4 семестр 12 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Тема самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Історичні моделі музейної педагогіки та філософські напрями 

її розвитку 

5 

2. Сучасні перспективи розвитку музейно-педагогічного підходу 

в Україні 

5 

3. Музеї на карті Львівщини 5 

4. Експозиційна робота музею 5 

5. Підготовка до практичного заняття «Складання паспорту 5 



музею» 

6. Дослідницька та пам’яткоохоронна діяльність музею 5 

7. Музейна діяльність відомих вчених-краєзнавців 5 

8. Фонди музею. Інструкція з обліку і збереження музейних 

фондів 

5 

9.  Підготовка до практичного заняття «Складання сценаріїв 

масових заходів з використанням музейної збірки» 

4 

10.  Підготовка до модульної контрольної роботи №1 4 

11. Музейна збірка – основа музею. Шляхи і форми 

комплектування музейної збірки. Виставкова діяльність музею 

4 

12. Екскурсія – основна форма роботи музею 4 

13. Підготовка до модульної контрольної роботи №2 4 

 Разом за 4 семестр  60 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Роль музеїв у збереженні історичної спадкоємності поколінь та збереженні 

культурної спадщини України. Музей, його функції.  

2. Сучасне українське джерелознавство. Поняття: історичне джерело, 

джерельна інформація, пам’ятка історії та культури. 

3.  Класифікація пам’яток. Основи музейної термінології: музеї, фонди, 

експозиція, музейний предмет тощо. 

4. Видатні українські культурні і духовні діячі, меценати, науковці, 

просвітники, організатори музейного будівництва в Україні та їхня роль у  

збереженні національно-культурної спадщини, розвитку музеєзнавства, 

вихованні національної свідомості, громадянськості, патріотизму.  

5. Історія музеїв України. Державні музеї. Музеї, що працюють на 

громадських засадах.  

6. Профільна класифікація. Музеї-заповідники, музеї просто неба, 

меморіальні, музеї-садиби.  

7. Шкільне музейництво. Особливості музеїв при закладах освіти, як осередку 

освіти і виховання.  

8. Географічне розташування музеїв України та їх профільна специфіка. 



9. Законодавство України про музейну справу. Концепція музею (визначення 

профілю, ідеї).  

10. Концепція музею як всебічне обгрунтування мети і завдань, засобів 

створення, функціонування і дальшого розвитку конкретного шкільного 

музею. Етапи розвитку концепції. 

11. Пам’ятки історії і культури, їх значення, наукова, історична та художня 

цінність.  

12. Види пам’яток, джерела. Сучасні підходи до їх класифікації. Писемні, 

речові, зображувальні джерела з історії краю, їх охорона та використання.  

13. Пам’ятки природи. Ставлення до пам’яток як показник цивілізованості 

суспільства. Проблеми дослідження і збереження пам’яток в Україні.  

14. Діяльність державних та громадських пам’яткохоронних організацій. 

Сучасні періодичні видання, часописи.  

15. Внесок видатних державних діячів та представників громадськості у справу 

збереження історико-культурної спадщини України. 

16.  Напрями, зміст та форми просвітницької діяльності музею: масові, групові, 

індивідуальні.  

17. Організація культурно-освітньої діяльності, методи і форми: екскурсії, 

виставки, вечори, тематичні ранки, зустрічі, дидактичні ігри, презентації, 

творчі майстерні, уроки, позакласні заходи, заняття гуртка, уроки, 

краєзнавчі години. 

18. Навчальна екскурсія як форма культурно-освітньої діяльності музею. 

Класифікація навчальних екскурсій.  

19. Методичні основи підготовки та проведення навчальної екскурсії. 

Педагогічні вимоги щодо проведення навчальних занять у музеї.  

20. Роль педагога у проведенні музейних занять. 

21. Музейний урок: мета, завдання, структурні компоненти.  

22. Етапи підготовки та специфіка проведення музейного уроку. Напрями 

роботи зі студентами в музейному просторі. 

23. Інформатизація фондів, сучасні підходи до класифікації музейних 

предметів.  



24. Світові музейні зібрання в системі Інтернет. Банк даних про музеї України.  

25. Навчальні програми. Представлення матеріалів в Інтернет. Музейні ігрові 

програми. 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи, практична робота 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 

проектів. 

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; ділова гра; мозковий штурм. 

III. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Усні відповіді студентів. 

2. Виконання практичних занять. 

3. Тестовий контроль. 

4. Залік   

Успішність студентів оцінюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю.  



Поточний контроль рівня знань здійснюється шляхом проведення 

семінарських занять, виконання практичних завдань, усного опитування. 

 Підсумковий контроль з дисципліни проводиться під час модульних 

контрольних робіт та заліку. 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру 

становить 100 балів. 

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за 

одну контрольну роботу може отримати  25 балів (25х2 = 50).  

За усне опитування студент впродовж семестру накопичує 36 балів. 

Програмою передбачено 6 практично-семінарських занять. За одне практичне 

заняття  -  6 балів . Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді 

подано в таблиці.  

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 14 балів. 

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т2 Т4 Т6 Т8 Т10 

 

МКР 1 Т 12 МКР 2  

14 

 

100 

6 6 6 6 6 25 6 25 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, диференційований 

залік 

 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 



8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, перелік 

літератури) . 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Васютіна Т. Дидактичні можливості музейної педагогіки та віртуальних 

екскурсій у навчанні молодших школярів. Актуальні питання 

гуманітарних наук. Випуск 29. Том 1. 2020. С. 236-242. 

2. Клочко Р. Домівка для минулого. Про музеї, історію та мистецтво. Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2019. 88 с. 

3. Удовиченко І. В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науково-

методичний посібник. Київ: Логос, Національний музей історії України, 

2017. 72 с. 

 

Допоміжна: 

1. Барб-Галль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ ст. Львів: 

Видавництво Старого лева. 2016. 176 с. 

2. Боднарець О. В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності 

на сучасному етапі. Магістерум, Випуск: Культурологія. 2018. № 71. С. 

36–42. 

3. Валенкевич О. В. Cтановлення та розвиток музейної педагогіки. 

Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. Київ, 2015.  Вип. 85.  С. 48-52. 

4. Гайда Л. А. Музейна педагогіка як навчальна дисципліна / Музейна 

педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої 

науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.). Національний 

Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2016.  С. 35-38. 



5. Камбалова Я. М. Краєзнавча екскурсія як форма вивчення історії рідного 

краю. Історія та правознавство. Позакласна робота.  2015.  № 1.  С. 14 

– 17. 

6. Карапузова Н. Д., Павленко Ю. Г. Музеї  педагогічного  профілю у  

професійній  підготовці  майбутніх  учителів  початкової  школи. 

Навчання  й  виховання  дітей  дошкільного  та  молодшого  шкільного  

віку  у  викликах  сьогодення : [монографія] /  за  заг. ред. О. В. Лобової,  

І. П. Рогальської‐ Яблонської. Суми:  ФОП Цьома С. П., 2018. С. 

373‐ 392. 

7. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 

2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала 

академія наук України», 2020.  310 с. 

8. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали 

П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 

2017. 132 с. 

9. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури / Г. І. Панахид ; 

Львів. іст. музей. Львів: ЛІГА Львів, 2015.  66 с.  

10. Удовиченко І. Експонат як суб’єкт музейної комунікації. Музейна 

педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 

2020 р./ за наук. ред.. С.О. Довгого. Київ: Національний центр «Мала 

академія наук України», 2020. С. 104–109. 

11. Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у 

навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл. Рівне : 

ФОП Зелент О. І., 2017. 138 с. 
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