




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – закріплення та поглиблення теоретичних знань з курсів, що читаються 

студентам ОР «Магістр» освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 

ознайомлення студентів з принципами функціонування музейної системи України та 

основними формами роботи музейних закладів, отримання базових навичок музейної роботи. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні принципи роботи і напрямки діяльності музейних закладів. 

2. Вміти застосовувати практичні знання та навички під час роботи в музеї. 

3. Володіти навичками роботи з базами даних, каталогами, музейними та 

бібліотечними фондами. 

3. Анотація практики: 

Музейна практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. У 

відповідності з навчальним планом студенти історичного факультету ОР «Магістр» освітньої 

програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство» проходять музейну практику у четвертому 

семестрі. Проходження практики є обов’язковим для студентів. Термін практики – 9 тижнів, 

40 год. на тиждень. Проведення практики є логічним продовженням теоретичних курсів 

«Загальна та соціальна музеологія», «Соціальна функція музею», «Сучасна виставкова 

діяльність: тенденції та форми», «Музейна педагогіка», «Організація аз даних в музейній 

справі», «Менеджмент і маркетинг в музейній справі», «Комерційна та фандрайзингова 

діяльність музеїв». Практика проводиться на базі Національного музею історії України та 

Національного музею історії України у Другій світовій війні та інших музеїв, з якими 

підписані угоди про співпрацю. Практика проводиться під керівництвом викладачів 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Завдання (навчальні цілі) полягають у ознайомленні з організацією музеїв в Україні, 

напрямками та формами їх роботи щодо комплектування, обробки, систематизації, обліку, 

зберігання та використання музейних експонатів; володінні навичками раціонального 

пошуку, відбору, аналітичної і синтетичної критики музейних предметів, методикою їх 

використання у науково-дослідній, навчально-виховній та науково-популяризаторській 

роботі за професійною спрямованістю; ознайомлення на практиці з основними напрямками 

науково-фондової роботи музеїв (наукове вивчення та опис музейних предметів, облікова 

робота, зберігання музейних предметів); ознайомлення з основними методами створення 

музейних експозицій, етапами їх створення та правилами складання проектної документації; 

отримання практичного досвіду в галузі здійснення музеями культурно-просвітницької 

роботи (проведення екскурсій та інших форм діяльності), управлінською, маркетинговою та 

планово-економічною діяльністю музейної установи 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за 

необхідності) 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати основні етапи, тенденції та 

перспективи розвитку, механізми та 

напрямки діяльності музейних 

закладів 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 1 

5 



1.2. Знати властивості музейних 

предметів, типи музейних джерел, 

склад і структуру музейних фондів 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 2 

5 

1.3. Знати основні напрямки науково-

фондової обробки музеїв 

(комплектування, вивчення, науковий 

опис, облік і збереження музейних 

предметів) 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 3 

5 

1.4 Знати суть музейної експозиції,  

музейних експонатів, експозиційних 

матеріалів 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 4 

5 

1.5. Знати основні методи та основні 

етапи побудови експозицій  

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 5 

5 

1.6. Знати базові форми культурно-

просвітницької діяльності музеїв 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 5 

5 

1.7. Знати методику підготовки і 

проведення екскурсій, роботи з 

музейною аудиторією, основи 

менеджменту і маркетингу в музейній 

справі 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 6 

5 

2.1. Вміти опрацьовувати тематичну 

літературу, самостійно збагачувати 

свій науковий та творчий потенціал 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 1 

5 

2.2. Вміти орієнтуватися в науковій 

літературі з актуальних проблем 

музеєзнавства 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 2 

5 

2.3. Вміти користуватися базами даних, 

електронними каталогами та 

мережевими ресурсами, музейними і 

бібліотечними фондами, працювати з 

науково-методичними посібниками, 

різними видами джерел і матеріалів 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 3 

5 

2.4. Вміти орієнтуватися в нормативній та 

законодавчій базі роботи музейних 

установ 

практичне заняття Індивідуальне 

завдання 4 

5 

4.1. Самостійно підготувати екскурсію  практичне заняття Індивідуальне 

завдання 6 

5 

4.2. Підготувати звіт з практики  звіт 20 

4.3.  Захистити звіт з практики   звіт 20 

 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

4.1 

Здатність комуні кувати і 

співпрацювати з державними 

і громадськими 

організаціями, міжнародники 

музейними і 

пам’яткоохоронними 

інституціями 

+  

 

    

    

 

 

+ 

 

Знання менеджменту та 

маркетингу в музейній та 

пам’яткоохоронній справі 

  

 

   + 

     

Знання та розуміння 

методологій проектування і 

модернізації музейних та 

пам’яткоохоронних установ 

відповідно до нормативних 

вимог, чинних стандартів та 

технічних умов 

+ + 

 

    

     

Створювати та просувати 

музейний продукт, приводити 

послуги установи к 

відповідність до вимог 

сучасного ринку 

 + 

 

 

+ + +  + 

     

 

+ 

Проводити соціологічні 

дослідження у музеї, вивчати 

групи відвідувачів, 

оперативно розглядати 

пропозиції відвідувачів 

  

 

  + + 

     



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Індивідуальне завдання 1: РН 1.1., 2.1. – 10 балів/ 6 балів. 

2. Індивідуальне завдання 2: РН 1.2., 2.2. – 10 балів/ 6 балів. 

3. Індивідуальне завдання 3: РН 1.3., 2.3. – 10 балів/ 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 4: РН 1.4., 2.4. – 10 балів/ 6 балів. 

5. Індивідуальне завдання 5: РН 1.5., 1.6. – 10 балів/ 6 балів. 

6. Індивідуальне завдання 6: РН 1.7., 4.1. – 10 балів/ 6 балів. 

7. Оцінювання звіту: 4.2. – 20 балів/ 12 балів.  

 

- підсумкове оцінювання: захист звіту – 20 балів / 12 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Перший модуль включає у себе набуття 

практичних навичок музейної роботи. Другий змістовий модуль включає набуття навичок 

ведення документації через складання звіту. Оцінка успішності студента здійснюється у двох 

формах: поточний контроль (оцінка участі студента-практиканта у роботі музею, а також 

оцінка за звіт про проходження практики) і підсумковий контроль (оцінка захисту звіту).  

Щодня кожен студент-практикант отримує від безпосереднього керівника робіт 

індивідуальне завдання, що визначає місце, характер та обсяг роботи. За своєчасне та якісне 

виконання індивідуального завдання студент-практикант несе особисту відповідальність. 

Кожне індивідуальне завдання оцінюється керівником практики, сума оцінок за індивідуальні 

завдання складає оцінку за поточний контроль.  

За результатами проходження практики студентом-практикантом складається звіт про 

проходження практики. Керівником практики оцінюється якість, повнота та оформлення 

звіту.  

Під час захисту звіту студент отримує 4 залікових питання, що стосуються 

безпосереднього змісту звіту. Кожне питання оцінюється у 5 балів. Студент, який дав повну 

відповідь на ці питання, додає у свій актив отриману суму балів, яка додається до балів, 

набраних студентом за результатами поточного контролю. 

Результати проходження практики оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

Умовою допуску до захисту звіту є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою 

практики, та написання звіту. Рекомендований мінімум для допуску до захисту звіту – 

48 балів.  

При простому розрахунку отримаємо: 

 Кількість балів за 

проходження практики 

Захист звіту Підсумкова 

оцінка 

Рекомендований 

мінімум 

48 12 60 

Змістовий модуль 1  

Участь у практичній музейній 

роботі 

 

Змістовий модуль 2 

Складання звіту про 

проходження практики  

 

Захист звіту 

60 залікових балів 

(максимум) 

20 залікових балів 

(максимум) 

20 балів 



Максимум 80 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

індивідуальних завдань та захисту звіту здійснюються відповідно до чинних нормативних 

документів університету.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ппррааккттииккии.. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

 

Кількість годин 

Частина 1. Участь у практичній музейній роботі 

1 
Тема 1. Музейна установа, її історія, розвиток, досягнення та 

сучасний стан 
32 

2 
Тема 2. Система комплектування і формування музейних 

фондів  
40 

3 

Тема 3. Облік музейних фондів, оформлення облікових 

документів, опрацювання музейних предметів у 

фондосховищі та експозиції, основні види обладнання 

фондосховищ  

56 

4 

Тема 4. Методи створення музейних експозицій, правила 

складання проектної документації на створення нової 

експозиції. Проведення реекспозиції. Особливості створення 

виставок, основні художні засоби при створенні експозиції 

56 

5 

Тема 5. Підготовка екскурсії: вибір теми, складання переліку 

необхідної літератури, маршруту, хронометраж, підбір 

експонатів, індивідуальний текст екскурсії, вдосконалення 

екскурсії 

56 

6 

Тема 6. Характерні особливості проведення музейних 

екскурсій (тематичних і оглядових), методи і прийоми 

проведення екскурсій (показ, розповідь, бесіда, моторні і т.д.). 

Способи підвищення пізнавальної діяльності екскурсантів, 

методи і форми диференційного підходу до екскурсійного 

обслуговування різних категорій відвідувачів (за віком, 

фаховою підготовкою тощо) 

40 

7 
Тема 7. Комплекс управлінської, маркетингової та планово-

економічної діяльності музейної установи 
40 

Частина 2. Складання звіту про проходження практики 38 

Частина 3. Захист звіту 2 

 ВСЬОГО 360 

 

Загальний обсяг 360 год. 

 

9. Рекомендована література: 

Основна:  

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство, музеєзнавство. – К.: 

Альтерпрес, 2007.  

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. 

Назаркевич. – Львів: Літопис, 2005. 

3. Карсим І. А. Культурно-освітня діяльність музеїв. – К.: АлЮр, 2007.  

4. Карсим І. А. Науково-фондова робота музеїв. – К.: АлЮр, 2007.  

5. Любіцева О. О., Шпарага Т. І. Музеєзнавство. Музеї України та світу. – К.: 

Альтерпрес, 2009.  

6. Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008.  

7. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексеева Н.А. Основы экскурсионного дела. – СПб., 

2002. 

8. Шевченко В.В., Ломачинська І.М. Музеєзнавство: Навчальний посібник. – К., 2007. 

9. Якубовський В. І. Музеєзнавство. Підручник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак 

М. І., 2010.  



 

Додаткова: 

1. Інструкція з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини 

музейного фонду України (2007 р.) - 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/88140 

2. Котлер Н., Котлер Ф., Котлер В. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, 

залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. – К.: ВД «Стилос», 2010. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 1990. 

4. Лорд Б., Лорд Г.Д. Менеджмент в музейном деле. – М., 2002. 

5. Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, 

перспективы. – М., 1997. 

6. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. – 

М., 2004. 

7. Шляхтина Л.М., Фомин С.В. Основы музейного дела. – СПб., 2000. 

8. Шулепова Э.А. Основы музееведения. – М., 2005. 

9. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для студентов. – М., 2003. – 560 с. 

 

 

 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/88140

