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Назва курсу «Історико-краєзнавчі музеї України» 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Туган-Барановського, 7 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво,  

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

 

Викладач курсу  

 

Сурмач Оксана Іванівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

surmach_o@ukr.net 

oksana.surmach@lnu.edu.ua 

 

Консультації з 

курсу 

відбуваються 

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

Барановського, 7, каб.49). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft 

Teams. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Інформація про 

курс 

Вибіркова навчальна дисципліна читається для студентів ІІІ-го 

курсу, спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

впродовж п’ятого семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Коротка анотація 

курсу 

 

Курс спрямований на формування системного мислення, 

поглиблення знань, умінь і навичок з історико-краєзнавчої і 

музейної роботи. Його програма включає відомості, що 

поглиблюють і доповнюють знання з історії та картографії, 

археології, етнографії, музеології, соціології, тощо; реалізацію 

інтересів у вивченні навколишнього середовища−складових змісту 

цієї дисципліни  та історико-культурного надбання України, 

формування краєзнавчих знань, умінь і навичок у здобувачів. 

Зазначений курс – це й своєрідний інтегральний науковий напрям, 

який займається дослідженням історії, природи, населення, 

господарства, культури, пам’яток архітектури України. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів із національною музейною спадщиною, з роботою 

різнопрофільних музейних закладав та відомими українськими 

музейниками України.  

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

•  знання про найважливіші етапи становлення музейної справи в 

західному регіоні України в другій  пол. XIX - поч. XXI ст.; 

•  цілісне уявлення про дисциплінарні основи та специфіку музею, 

його об’єкт, предмет і методи дослідження; 

•  необхідність засвоєння історії, теорії та практики музейної 

діяльності; 
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• знання про  форми, методи і прийоми науково-дослідної, 

фондово-закупівельної та культурно-освітньої роботи в контексті 

українських реалій сьогодення; 

•  навички осмислення ролі музеїв в освоєнні та комунікації 

національно-культурної спадщини народу, його історичного 

досвіду. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Білокінь С. Репресії проти музейників у ряду різних типів 

терору // Музейна справа та музейна політика в Україні XX 

століття. Київ: Злато граф. 2004. 

2. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу 

«Основи краєзнавства» у закладах вищої освіти. Матеріали та 

документи. Київ, 24 травня 2018 р. / Науковий редактор О.П. 

Реєнт, відповідальний редактор О.А. Удод. – К., 2018. – 112 с. 

3. Вол Б. Історично-краєзнавчі музеї Західної України: 

особливості становлення історіографії проблеми //Історичні 

пам’ятки Галичини. Львів, 2003. С.95-101.  

4. Горбань І. Музейні осередки Львова у міжвоєнний період // 

Музейна справа та музейна політика в Україні в XX ст. Наук. 

збірник. Київ, 2004. С.94-98. 

5. Дем’янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. 

Дем’янчук, Б.Г. Дем’янчук, А.Г. Дем’янчук. Київ: Вид. центр 

«Просвіта», 2006. 296 с. 

6. Дмитрук В. Програма розвитку краєзнавства: регіональний 

рівень реалізації // Українське краєзнавство в соціокультурному 

просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності / За заг. 

ред. О. П. Реєнта. – К. : Український пропілей, 2017. – С. 31 –40. 
 

Допоміжна: 

7. Арсенич П. З історії музеїв Галичини // Наукові записки Івано-

Франківського краєзнавчого музею. Івано-Франківськ, 1993, 

Вип.1, с.143-149.  

8. Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського 

музейництва. Полтава, 1995. 

9. Волинський музей. Історія і сучасність. Луцьк, 1998. 

10. Рега Н. Музеєзнавство. Наукові записки. Випуск 5–6 / Н. Рега. 

Івано-Франківськ, 2001.  

Інтернет-ресурси: 

1. http://pmu.in.ua/museum_pedagogics/school_museums/myzey 

2. http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-20-31-

59/1922-istoryko-kraieznavchyi-narodnyi-muzei 

3. https://uk.wikipedia.org/Історико-краєзнавчі_музеї_України 

4. https://www.wiki.uk ua.nina.az/ 

5. https://pidru4niki.com/16280414/kulturologiya/krayeznavchi_muzeyi 

Тривалість курсу  5 семестр, 120 год., 4 кредити. 

Обсяг курсу  

 

48 години авдиторних занять, з них: 24 год – лекційних занять,                  

24 год. практичних занять;  72 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати: 

- основи та інструментарій історичного краєзнавства і 

музеєзнавства, що формують фахову професійність; 

- культурну спадщину українського народу в контексті світової 

культури; поважати різноманіття та мультикультурність світу;  
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- керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва, а також проводити 

діяльність, спрямовану на збереження і використання історико-

культурної спадщини в навчальних і просвітницьких цілях. 

вміти: 

- характеризувати видатних історичних діячів різних періодів;  

- розуміти роль, місце та значення людини в історичному процесі; 
- володіти теоретичними і практичними основами історичного 

краєзнавства для розв’язання конкретних задач у професійній 

діяльності; 

- володіти методикою проведення різних форм організації 

краєзнавчої роботи; 
- здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі 

історичного краєзнавства та музеєзнавства;  

- організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, 

туристично-краєзнавчу роботу, спрямовану на збереження і 

використання історико-культурної спадщини з навчальною, 

науковою і просвітницькою метою. 
Набуде компетентності: 

 

1. Інтегральна: 

   Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі музейної справи і охорони пам’яток, що 

передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, 

пам’яткознавства і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

2. Загальні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 

її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

3. Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно 

до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної 

галузі.  

СК 3. Здатність діяти відповідно до чинного законодавства 

(України та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної 

діяльності.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-

просвітницької діяльності на основі професійно профільованих 

знань.  

СК 5. Здатність забезпечувати обслуговування відвідувачів.  

СК 9. Здатність проектувати розвиток музейно-заповідної мережі, 

закладів музейного типу.  



Програмні 

результати 

навчання 

 

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, 

напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів 

музейного типу залежно від їх класифікаційної приналежності.  

ПР 4. Визначати стан збереженості музейних предметів, об’єктів 

історикокультурної спадщини, пам’яток природи та розробляти 

програму відповідних пам’яткоохоронних заходів.  

ПР 6. Створювати оптимальні умови для зберігання музейних 

фондів.  

ПР 13. Розробляти наукові концепції експозицій та виставок для 

музеїв, заповідників, інших закладів музейного типу.  

ПР 15. Формувати план культурно-освітньої роботи та 

організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, 

об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток з 

врахуванням потреб різних верств населення.  

Ключові слова  

 

 Історія, музей, краєзнавство, музейний фонд, експозиція, 

музейництво. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру із врахуванням поточної успішності. 

 

 

Навчальні методи 

та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, практичні завдання, творчі індивідуальні, 

завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор, схеми, програми. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється 

впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами 

робіт:  

- модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві 

модульні контрольні роботи. Здобувач за одну контрольну роботу 

може отримати  20 балів (20х2 = 40); 

- практичні заняття. За усне опитування здобувач може 

впродовж семестру накопичує 36 балів. Програмою передбачено 9 

практичних занять. За одне практичне заняття  -  4 балів. Кількість 

балів, які студент може отримати за усні відповіді подано в 

таблиці; 

- самостійна робота. За самостійну роботу впродовж 

семестру здобувач набирає 24 бали. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам.  Здобувач заохочується 

до використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 



Питання до заліку 

 

1. Формування музейної справи на західноукраїнських землях.  

2. Наукова класифікація та типологія мережі музеїв.  

3. Наукова організація музейних фондів.  

4. Основні форми культурно-освітньої діяльності. 

5.  Особливості побудови музеїв національного мистецтва.  

6. Створення краєзнавчого музею при НТШ.  

7. Основні поняття музейної експозиції.  

8. Експозиційні матеріали.  

9. Проєктування експозиції.  

10. Створення музеїв у Вищих навчальних закладах і наукових 

установах.  

11. Негативні наслідки для музеїв Галичини.  

12. Пограбування пам’яток музею “Народного Дому”.  

13. Робота комісії по поверненню історичних цінностей в Україну. 

14. Створення та діяльність регіональних історико-краєзнавчих 

музеїв.  

15. Експозиція музею Яна ІІІ.  

16. Діяльність культурно-історичного музею НТШ.  

17. Рух за збереження історичної спадщини на Волині. 

18.  Становище музей в роки німецького окупації.  

19. Науково-пропагандистська робота в музеях України. 

20. 0бласні історика-краєзнавчі музеї. 

21. Перша краєзнавча конференція у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка (травень 1994 р.).  

22. Музейний предмет і його властивості . 

23. Соціальні функції музею.  

24. Музейна комунікація.  

25. Вивчення музейних предметів та комплектування музейних 

фондів.  

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

вивчення курсу. 
 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Модуль 1. Історико-краєзнавчі музеї в західному регіоні України  

(друга пол. XIX - поч. XX ст.). 

1. Тема  1. Історіографія та джерела до 

вивчення курсу. 

Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 8 год. 

 

2. Тема 2. Музейництво в системі історичного 

краєзнавства. 

Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 8 год. 

 

3. Тема 3. Становлення історико-краєзнавчого 

музейництва на західно-українських землях 

(друга пол. X IX - поч. X X ст.). 

 

Лекція – 4 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 8 год. 

 

4. Тема 4. Галицьке музейництво в роки Лекція – 2 год.,  



Першої світової війни.  

 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 8 год.. 

8. Модульна контрольна робота №1 

 

Практичне заняття – 

2 год., 

 

Змістовий модуль ІІ. Методика організації гурткової та краєзнавчої діяльності 

9. Тема 9. Масові, групові та індивідуальні 

форми виховної роботи. Організація і 

проведення основних форм позаурочної 

роботи 

Практичне заняття – 

2 год., самостійна 

робота – 4 год. 

 

10. Тема 10. Комплектація гуртків та секцій 

різного спрямування.  Вплив занять у 

гуртках на формування здібностей дитини 

Лекція  – 2 год., 

самостійна робота – 

4 год. 

 

11. Тема 11. Проектування та складання 

необхідної документації керівника гуртка.  

Інформаційне, технічне, медичне та інші 

види забезпечення роботи гуртка. 

Практичне заняття – 

2 год., самостійна 

робота – 4 год. 

 

12. Тема 12. Навчальні програми. Авторські 

навчальні програми гуртків.  Метод проєктів 

на гурткових заняттях. 

Лекція  – 2 год., 

самостійна робота – 

4 год. 

 

13. Тема 13. Складання плану-конспекту 

гурткового заняття. Посадова інструкція 

керівника гуртка 

Практичне заняття – 

2 год., самостійна 

робота – 4 год. 

 

14. Тема 14. Методичні аспекти проведення 

екскурсії. Організація краєзнавчої  роботи 

 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

4  год. 

 

15. Тема 15. Модульна контрольна робота № 2 

Дотримання правил безпеки під час 

гурткової діяльності 

Практичне заняття – 

2 год., самостійна 

робота – 4 год. 

 

16. Тема 16. Організація виставок, олімпіад, 

турнірів, конкурсів трудової майстерності. 

Масові форми організації роботи в гуртку. 

Практичне заняття – 

2 год., самостійна 

робота – 4 год. 

 

 


