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Силабус курсу «Історія світових музеїв» 

20__- 20__ навчального року 

 

Назва курсу Історія світових музеїв 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79005 Львів 

 

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  

 

Караманов Олексій Владиславович 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

oleksiy.karamanov@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/istoriya-svitovykh-muzeyiv 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб сприяти процесу 

формування знань про різні аспекти розвитку світових музеїв 

та їх особливості в окремих країнах. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІІІ-го курсу, 

спеціальності 027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

протягом п’ятого семестру в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни – розглянути етапи еволюції музею 

як специфічного соціокультурного інституту; визначити різні 

аспекти уявлень про призначення музею та його функції у 

різні епохи; прослідкувати становлення та динаміку 

основних напрямів та функцій музейної діяльності 

(збереження, експонування, просвітництво, виховання, 

навчання тощо); продемонструвати багатосторонні зв’язки 

музею з різними науковими дисциплінами і явищами 

культури. 

Очікувані результати курсу – студенти повинні знати: 

закономірності становлення та еволюції музею як 

соціокультурного інституту з найдавніших часів до 

сьогодення; етапи формування та зміст колекцій 

найвизначніших музеїв світу; орієнтуватися у провідних 

тенденціях дослідницької та практичної діяльності сучасних 
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музеїв та музейних центрів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. 

Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. Славін. – К., 1959. – 156 с. 

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: 

перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів 

: Літопис, 2005. – 632 с. 

3. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної 

діяльності : навч. посіб. / Донбаська держ. машинобудівна 

академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

4. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. 

Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с. 

5. Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний 

посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 

428 с. 

Допоміжна: 

1.  Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті 

багатокультурного освітнього середовища в Україні / О. В. 

Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11. 

2. Кобцев К. Інформаційні технології в музеї / К. Кобцев // 

Музей : менеджмент і освітня діяльність. – Львів : Літопис, 

2009. – С. 132-135. 

3. Pater R. Muzeum w prestrzeni edukacji otwartej / R. Pater // 

Biuletyn Programowy NIMOZ. – Warszawa, 2012. – № 5. – S. 

18-24. 

Інформаційні ресурси: 

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал 

URL: http://www.pamjatky.org.ua  

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm  

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : 

http://www.elib.nplu.org  

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua  

5.  Інститут історії України НАН України URL: 

http://www.history.org.ua/  

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та 

інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua  

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum  

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: 

http://nsku.org.ua/ 

Тривалість курсу  120 год. 

Обсяг курсу  

 

48 години аудиторних занять ( 24 годин лекційних занять і 24 

годин практичних занять) та 72 години самостійної роботи 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7. Цінування і повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і примножувати досягнення 
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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. 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та 

пам’яткохоронної галузі.  

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища 

української історії у контексті світової історії.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 

культурно-просвітницької діяльності на основі професійно 

профільованих знань. 

Програмні результати 

навчання 

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний 

матеріал у певній системі.  

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, 

напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів 

музейного типу залежно від їх класифікаційної 

приналежності.  

ПР 13. Розробляти наукові концепції експозицій та виставок 

для музеїв, заповідників, інших закладів музейного типу.  

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, 

електронні презентації, відео-презентації, презентації в 

письмовій формі державною та іноземною мовами. 

Ключові слова  

 

Музей, мистецтво, храм, галерея, виставка, культура, 

колекціонування, кабінет, камера, скансен. 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

які отримує студент в результаті вивчення навчальних 

дисциплін «Вступ до спеціальності»,  «», «Прикладна 

музеологія», «Теоретичні основи музеєзнавства», «Історія 

світових музеїв», «Менеджмент і маркетинг в музейній 

діяльності»і набуття компетенцій після завершення навчання 

на освітньому ступені бакалавра зі спеціальності 027  

Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальна дисципліна  є нормативною навчальною 

дисципліною циклу загальної підготовки бакалаврів ОПП 

Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, 

мозковий штурм), методи організації мислитель них дій, 

розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, 

порівняння; синектика, дедукція, індукція та ін.), виконання 

індивідуальних завдань та проекту. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети 

студентів. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною 

відбувається на підставі накопичених балів за результатами 

поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі 



діяльності) 

 

шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів при 

оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, 

на екзамен – 50 балів. 

Результат роботи студента протягом семестру 

складається з наступних компонентів: 

- результатів роботи на семінарському занятті (2 

бали). Підсумкова кількість балів за роботу на 

семінарському занятті визначається як сума балів, 

отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2 

бали х 12 = 25 балів); 

- двох модульних контрольних робіт (5 балів + 10 

балів = 15 балів), що проводиться за результатами 

вивчення частини навчального курсу. Оцінювання 

самостійної роботи студента здійснюється під час 

проведення кожної модульної контрольної роботи; 

- двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових 

завдань) (5 балів + 5 балів = 10 балів), 

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання 

теоретичних положень курсу, студент складає під час 

екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  

Moodle. 
Під час складання екзамену на платформі  Moodle 

студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 

тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає 

обрання однієї правильної відповіді із трьох 

запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна 

кількість балів за іспит – 50.  

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 екзамену. 

 

1. Історія світових музеїв як навчальний предмет. 

2. Актуальні тенденції розвитку музейної практики. 

3. Характеристика базових функцій музейних закладів. 

4. Аналіз найважливіших компонентів музею. 

5. Характеристика типів і профілів сучасних музеїв. 

6. Напрями діяльності сучасних музеїв. 

7. Музейні виставки та їх класифікація. 

8. Музейна експозиція та аналіз її видів й структурних 



елементів. 

9. Принципи побудови та тенденції розвитку експозиційного 

мистецтва. 

10. Поняття про концепцію розвитку експозиції. 

11. Роль збиральництва і культових предметів у первісну 

епоху. Фетишизм. 

12. Загальна характеристика музейних закладів в античну 

епоху. Особливості культурної спадщини Стародавньої 

Греції і Риму. 

13. Зародження поняття «музей» та його значення в епоху 

античності. 

14. Мусейони та вотивні предмети, Характеристика перших 

колекцій. Пінакотеки. 

15. Колекції та колекціонери епохи еллінізму. 

Александрійська бібліотека. 

16. Приватні колекції Стародавнього Риму. 

17. Збереження, експонування та показ суспільних зібрань у 

Стародавньому Римі. 

18. Загальна характеристика середньовічної культури у 

контексті музейної діяльності. 

19. Особливості колекціонування в епоху середньовіччя. 

20. Роль храмових скарбниць у збереженні музейних 

предметів. 

21. Світські скарбниці і приватне колекціонування. 

22. Відомі музейні колекції епохи середньовіччя. 

23. Загальна характеристика культури Відродження у 

контексті музейної діяльності. 

24. Становлення музею як соціокультурного інституту. 

25. Роль ВГО (Великих географічних відкриттів) у розвитку 

музейної діяльності. 

26. Роль галерей, кабінетів, камер у збереженні музейних 

колекцій. 

27. Антикварії, студіоло, гардеробні  та ін. у поширенні 

профільних музейних зібрань. 

28. Галерея Уффіці як приклад зібрання універсального 

характеру. 

29. Питання періодизації історії світових музеїв. 

30. Загальна характеристика епохи Просвітництва у контексті 

музейної діяльності. 

31. Концепція публічного музею та ідеологія Просвітництва. 

32. Характеристика музеїв Англії в епоху Просвітництва. 

Музей Ашмола. 

33. Характеристика музеїв Франції в епоху Просвітництва. 

34. Характеристика музеїв Італії в епоху Просвітництва. 

35. Характеристика картинних галерей Австрії та Німеччини. 

Роль принципу історичної систематизації музейного 

матеріалу на експозиції. 

36. Загальна характеристика епохи ХІХ – поч. ХХ ст. у 

контексті музейної діяльності. 

37. Зародження національних музеїв (музеїв національної 

історії) у різних країнах Європи. Поява скансенів. 

38. Зародження та формування промислових музеїв. 

Промисловий дизайн. 

39. Історія організації та проведення Всесвітніх виставок. 



40. Формування просвітницької місії музеїв в європейських 

країнах. 

41. Створення навчальних (університетських та шкільних) 

музеїв. 

42. Подолання тоталітарних тенденцій у розвитку музейної 

справи в другій половині ХХ ст. «Музейний бум» як 

інновація. 

43. Нові напрями дизайну приміщень для музейних зібрань. 

Поява багатофункціональних музейних культурних центрів. 

44. Аналіз діяльності Міста науки і техніки Ла Віллет. 

45. Розширення мережі спеціалізованих музеїв. 

45. Аналіз діяльності дитячих музеїв. 

47. Розширення мережі музеїв просто неба (скансенів) та 

поява екомузеїв. 

48. Роль ICOM у реформах в музейній справі (кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст.) 

49. Зміна соціальної ролі музеїв у контексті сучасних освітніх 

реформ у світі. «Нова музеологія». 

50. Поширення ідеї «живого музею» в умовах сьогодення. 

51. Розвиток общинної музеології та музеїв общин. 

52. Тенденції комп’ютеризації музейної справи. 

53. Сучасні методи та технології комп’ютеризації музеїв. 
Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Зародження музеїв. 

1. 

 

Тема 1. Вступне заняття. Структура та 

завдання курсу. Історія світових музеїв як 

навчальний предмет 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

2 

 

Тема 2.  Типи,, функції та функціональні 

моделі сучасних музеїв. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

3 Тема 3. Генеза та еволюція музеїв та 

музейної справи. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

4 

 

Тема 4. Музейна справа у первісну та 

античну епохи.  

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

 Модульна контрольна робота 1   

Змістовий модуль 2. Музеї в епоху середньовіччя, Відродження, Нового часу 

5. Тема 5. Колекціонування в епоху 

середньовіччя. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


6. Тема 6. Музеї в епоху Відродження. Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 6 год 

 

7. 

 

 

Тема 7.  «Золотий вік» колекціонування 

(XVII ст.). 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

 

8. Тема 8. Музеї в епоху Просвітництва. Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні музеї 

9. Тема 9. Роль музеїв у ХІХ – на поч. ХХ 

ст. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

 

10. Тема 10. Музеї в тоталітарній культурі. Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

 

11 Тема 11. Інновації в музейному світі у 

другій половині ХХ ст. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

 

12 Тема 12. Сучасні тенденції розвитку 

музеїв. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

 

 Модульна контрольна  робота 2   

 

 


