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Силабус курсу «Основи музейної педагогіки» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу «Основи музейної педагогіки» 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Фахових дисциплін початкової освіти 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

01  Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта   

Викладач курсу  

 

Подановська Галина Володимирівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

halyna.podanovska@lnu.edu.ua 

podanovska@ukr.net  

Консультації з 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Туган-

Барановського, 7). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft 

Teams. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-muzeynoi-pedahohiky-013-

pochatkova-osvita  

Інформація про 

курс 

Вибіркова навчальна дисципліна вивчається   студентами ІІ-

го курсу, спеціальності 013 Початкова освіта впродовж четвертого  

семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Курс «Музейна педагогіка» націлений на створення у 

студентів цілісного уявлення про предмет музейної педагогіки, її 

історію, форми та методи роботи, перспективи розвитку. 

Особливістю дисципліни є те, що заняття проходять не лише в 

традиційних аудиторіях, а й у музеї, що дозволить студентам не 

лише ознайомитися з його функціонуванням, а й узяти 

безпосередню участь у музейній роботі, краще засвоїти основи 

музейно-педагогічної діяльності. Зустріч з оригінальними 

музейними предметами, спілкування з музейними працівниками 

будуть сприяти формуванню власних творчих ідей з подальшим 

втіленням на практиці. 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни є - 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. 

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

- формування цілісного уявлення про музейну педагогіку, 

mailto:halyna.podanovska@lnu.edu.ua
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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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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: 

науковометодичний 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. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Духовність і культура України. URL: http://www.ridna-

ukraina.com.ua   

2. Музеї України та світу. URL: http://www.prostir.museum  

3. Музей гетьманства. URL: http://www.getman-museum.kiev.ua  

4. Музейна справа: методичні рекомендації на допомогу 

керівнику музею при закладі освіти). URL: 

http://umansutur.at.ua/index/elektronna_biblioteka/0-57   

5. Національний військово-історичний музей України. URL: 

http://www.nvimu.com.ua  

6. Національний музей історії України у Другій світовій війні. 

URL: http://www.waumuseum.kiev.ua  

7. Національний музей літератури України. URL: 

http://www.museumlit.org.ua/   

8. Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 

Україні». URL : http://www.memorialholodomors.org.ua  

9.Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва. URL: http://www.mundm.kiev.ua  

10.Педагогічний музей України. URL: http://pmu.in.ua  

11.Рекомендації щодо підготовки і проведення екскурсії по 

музею навчального закладу. URL : 

 http://centour.karpat.org/ua/muzeyna-sprava/metodychni-

rozrobky-tarekomendatsiyi  

12.Сабол Д. М. Психологічні аспекти підготовки 

екскурсоводів та лекторів шкільних музеїв. URL : 

http://elibrary.kubg.edu.ua/3364  

13. Український державний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. URL : http://www.ukrjuntur.org.ua  

14.Український інститут національної пам’яті. URL : 

http://www.memory.gov.ua  

Тривалість курсу  

 

1 семестр, 90 год., 3 кредити. 
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Обсяг курсу  

 

30 годин авдиторних занять, з них: лекції - 14 год., семінарсько-

практичні заняття – 16 годин;  самостійна робота - 60 годин.  

Очікувані 

результати 

навчання 

 

 

Після вивчення курсу  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.  

 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.  

Набудуть 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. 

Програмні 

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. 

Ключові слова  

 

Музей, педагогіка, музейний педагог, стилі навчання,  музейна 

комунікація, музейні форми навчання, засоби музейної педагогіки. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру  

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  із 

педагогіки та методики організації гурткової та краєзнавчої роботи 

в початковій школі достатніх для сприйняття категоріального 

апарату з основ музейної педагогіки.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, творчі індивідуальні, 

групові та підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж 

семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:  

- модульні контрольні роботи. Передбачено дві модульні 

контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може 

отримати  25 балів (25х2 = 50).  

- практичні заняття. За усне опитування студент впродовж 

семестру накопичує 36 балів. Передбачено 6 практично-

семінарських занять. За одне практичне заняття  -  6 балів . 

Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді подано 

в таблиці.  

- самостійна робота. За самостійну роботу впродовж семестру 

студент набирає 14 балів. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити 

власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 



самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам.  Студент заохочується до 

використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до заліку 

 

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. 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

вивчення курсу. 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні основи музейної педагогіки 

1. 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. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

5 год. 

 

2. 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.  

    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 

Семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 5 год. 

 



мистецтвознавства Вадим Скуратівський).  

Робота в групах. 

3. 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. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

5 год. 

 

4. Тема 4. Ознайомлення з експозиціями 

музеїв різних профілів. 

    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. 

Практичне заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 5 год. 

 

5. Тема 5. Основи організації та створення 

музею. 

Законодавство України про музейну справу. 

Концепція музею (визначення профілю, 

ідеї). Концепція музею як всебічне 

обгрунтування 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, обгрунтування 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. 

Лекція  – 2 год, 

самостійна робота – 

5 год. 

 



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. 

6. Тема 6. Складання паспорту музею. 

    Складання паспорту музею. Ділова гра 

«Створюємо музей у школі». 

Практичне заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 5 год. 

 

7. 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. 

Лекція  – 2 год, 

самостійна робота – 

5 год. 

 

8. Тема 8. Складання описів пам’яток. 

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. 

Практичне заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 5 год. 

 

9. Тема 9. Просвітницька діяльність музею 

     Напрями, зміст та форми просвітницької 

діяльності музею: масові, групові, 

індивідуальні. Організація культурно-

освітньої діяльності, методи і форми: 

Лекція  – 2 год, 

самостійна робота – 

4 год. 

 



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.  

10. Тема 10. Складання сценаріїв масових 

заходів з використанням музейної збірки 

Робота в групах. Підготовка елементів 

екскурсій для різних класів початкової 

школи. 

Практичне заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 4 год. 

 

11. Модульна контрольна робота №1. Практичне заняття – 

2 год 

 

Змістовий модуль ІІ. Особливості використання музейної педагогіки в роботі з 

молодшими школярами. 

12. 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. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

4 год. 

 

13. Тема 12. Музейні уроки та особливості їх 

організації. 

     Музейний урок: мета, завдання, 

структурні компоненти. Етапи підготовки та 

специфіка проведення музейного уроку. 

Напрями роботи зі студентами в музейному 

просторі. 

Семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 4 год. 

 

14. 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. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

4 год. 

 

15. Модульна контрольна робота №2. Практичне заняття – 

2 год. 

 

 


