




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів спеціальності 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» універсальних і предметно-спеціалізованих знань у галузі музейного і 

виставкового дизайну; висвітлення історико-культурного контексту розвитку експозиційно-

виставкової діяльності; ознайомлення з сучасними стилістичними та формальними 

тенденціями рекламного дизайну у музейно-виставковій сфері. Дисципліна передбачає 

надання студентам знань, вмінь та навичок, необхідних для вирішення дизайнерських задач з 

використанням технологій комп’ютерної графіки, а також для виконання художньо-

дизайнерських проектів різного призначення, необхідних для рекламної підтримки 

культурних заходів.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

1. Знати основні поняття теорії дизайну, сфери застосування дизайну в музейно-

виставковій сфері, різновиди графічного дизайну. 

2. Вміти створювати ескізи і проекти в різних комп’ютерних програмах, макети 

рекламного дизайну з урахуванням всіх базових законів теорії дизайну; виконувати 

творчі роботи у вигляді рекламного буклету, плакату, афіші, товарного знаку, логотипу 

та інших видів графічного дизайну;  

3. Володіти основними дизайнерськими і редакторськими програмами (Adobe Photoshop, 

Illustrator, Indesign, Corel Draw і ін.), навичками роботи з растровою графікою,  

колірними каналами і фільтрами; інструментами редагування  і створення  зображень; 

основними елементи і складовими фірмового стилю.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

  

Навчальна дисципліна «Музейний та виставковий дизайн» спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань і практичних навичок у сфері музейного та виставкового 

дизайну, які він міг би успішно реалізувати у своїй професійній діяльності. Впродовж 

опанування навчальною дисципліною передбачено вивчення специфіки дизайну у музейно-

виставковій сфері, окреслення його функцій, виявлення призначення, висвітлення основних 

характеристик та відмінностей від інших видів дизайну. Дисципліна сприяє розумінню 

базових принципів дизайну, що використовуються при підготовці та рекламі виставкових 

проектів у музейному та виставковому середовищі – ідеї, теми, формальних прийомів 

побудови експозиції, підготовки макетів реклами та ін.; надає знання, необхідні для 

створення гармонійних та сучасних проектів у сфері музейного та виставкового дизайну, 

формує здатність самостійно створювати макети і ескізи дизайн-проектів різного рівня 

складності у музейно-виставковій сфері.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Формування комплексу знань, спрямованих на розвиток вміння самостійно створювати 

макети і ескізи дизайн-проектів для музейно-виставковій сфери, оволодіння практичними 

вміннями та навичками, необхідними для втілення власних дизайн-проектів при підготовці 

виставок; орієнтування у сучасних дизайнерських стилях і стилістиках, засвоєння ключових 

понять і принців теорії дизайну; ознайомлення з необхідними етапами реалізації дизайн-

проектів у музейному і виставковому середовищі: від створення ескізів, їх розробки 

графічними та комп’ютерними засобами до реалізації в матеріалі. Вивчення найкращих 

музейно-виставкових дизайн-проектів світу, ознайомлення з сучасними вимогами до 

проектів дизайну у музейно-виставковій сфері.  

 

 

 



 

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 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати основні терміни і поняття 

теорії дизайну, зокрема ті його види, 

що задіяні у музейній та виставковій 

сфері. 

Лекція Контрольна 

робота 1 

(тест) 
7% 

1.2 Знати основні види, стилі та 

стилістики, що використовуються у 

царині музейного і виставкового 

дизайну. 

Лекція Контрольна 

робота 1 

(тест) 
7% 

1.3 Знати різновиди графічного 

дизайну, а також специфіку дизайн-

проектів графічного дизайну у 

музейній і виставковій сфері. 

Лекція Контрольна 

робота 2 

(тест) 
7% 

1.4 Знати елементи і складові фірмового 

стилю. 

Лекція Контрольна 

робота 2 

(тест) 

7% 

2.1 Вміти створювати проекти музейно-

виставкового дизайну з урахуванням 

всіх базових законів теорії дизайну 

Практична робота Презентація 

ескізів 

9% 

2.2 Вміти виконувати ескізи рекламних 

буклетів, плакатів, афіш, товарних 

знаків, логотипів та інших видів 

графічного дизайну 

Практична робота Презентація 

ескізів 

9% 

2.3 Вміти визначити особливості 

дизайнерського стилю в оформлення 

музейного і художньо-галерейного 

простору. 

Лекція, практична 

робота 

Залік 10% 

2.4 Вміти обрати, сформулювати та 

викласти головні позиції і завдання 

для створення проекту графічного 

дизайну для реклами та просування:  

флаєр, буклет, каталог, афіша.  

Лекція, практична 

робота 

Залік 10% 

3.1 Підтримувати наукову дискусію на 

тему дизайн-проектів у музейно-

виставковій сфері, їх стилів, 

стилістики і завдань кураторів. 

Практична робота Презентація 

ескізів 

9% 

3.2 Використати мультимедійні засоби 

для підготовки практичної роботи. 

Практична робота Презентація 

ескізів 

9% 

4.1 Прийняти рішення щодо вибору 

теми практичної роботи 

Самостійна робота Реферат 8% 

4.2 Розв’язати поставлене наукове 

питання, використовуючи понятійно-

термінологічний апарат та 

історіографічні досягнення. 

Самостійна робота Реферат 8% 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків 

спеціалізації) 

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 
1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 3.1 3.2 4.1. 4.2. 

Уміння адаптувати результати 

наукових досліджень під час 

створення нових та 

використання існуючих 

експозицій, виставок, 

екскурсійно-туристичних 

маршрутів тощо. 

+    +    +   + 

Розробляти тематику та наукову 

концепцію експозицій і 

виставок, готувати тематико-

експозиційний та архітектурно-

художній проект експозиції. 

+ + + + + +  +     

Здатність розробляти, 

редагувати, анотувати, 

коментувати історико-

культурний контент. 

 + + + + + +  + + +  

Створювати та просувати 

музейний продукт, проводити 

послуги установи у 

відповідність до вимог 

сучасного ринку. 

  

 

 

 

+ + +  +  

 

+ 

 

+  

 

 

7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1 (тест): РН 1.1,1.2 – 12 балів/7 балів*. 

2. Контрольна робота 2 (тест): РН 1.3,1.4 – 12 балів/7 балів. 

3. Реферат 1: РН 4.1, 4.2 – 6 балів/4 бали. 

4. Реферат 2: РН 4.1, 4.2 – 6 балів/4 бали. 

5. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ1: РН 21-3.2 – 24 балів/12 балів. 

6. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ2: РН 2.1-3.2– 18 балів/9 балів. 

 

* Максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- Підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент за залік – 20 балів; 



 

- форма проведення заліку – письмова робота, вид завдання – опис реалізації дизайн-ідеї 

виставкового проекту по завданій темі і стилістиці.  

Оцінюються такі результати навчання студента, як вміти визначити принципи 

ефективної організації музейного і виставкового простору,  знати актуальну типологію 

музейно-галерейних експозицій, розуміти концептуальні і архітектурно-художні 

рішення експозицій, аналізувати сучасні дизайнерські рішення при формуванні 

виставкових експозицій, розуміти специфіку рекламно-комунікативних рішень в 

сучасному художньо-виставковому просторі.  

- мінімальний пороговий рівень залікової оцінки, за якої залік вважається складеним – 16 

бали. 

Рекомендований мінімум допуску до заліку  36 балів. Необхідна умова допуску до заліку: 

студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж 30 балів (критично-

розрахунковий мінімум).  

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані під час практичних робот (презентації, усні 

опитування); бали, отримані за виконання рефератів; бали, отримані під час модульного 

контролю (за виконання тестових завдань), а також бали, отримані під час складання 

підсумкового контролю (заліку), а саме: за виконання запропонованого завдання. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, практичні, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-13. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(залік). 

Загальна сума балів  – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів. 

 

ЗМ 1. Основи виставкового  

дизайну у музейно-виставковій 

сфері. 

Змістовий модуль ІІ. Основи 

рекламного дизайну у музейно-

виставковій сфері 

Залік 

20 

балів 

(максимум) 

43 залікових балів (максимум) 37 залікових балів (максимум) 

Самостійна 

робота 

(реферат) 
Практичні 

Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(реферат) 
Практичні 

Модульний 

контроль 

7 

(максимум) 

24 

(максимум) 

12 

(максимум) 

7 

(максимум) 

18 

(максимум) 

12 

(максимум) 

 

Практична робота: 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного практичного 

заняття (творча і теоретична робота, підготовка презентацій ескізів, участь у дискусії). Під 

час практичного заняття студент має можливість отримати від 1 до 6 балів. Мінімальна 

кількість балів – 1 балів за кожну практичну роботу. Критеріями оцінювання роботи 

студента під час практичного заняття є такі: 

• розробка варіацій ескізів макетів, запропоновані варіанти стилів  2 бали; 

• розробка ескізів макетів в кількості і вигляді згідно завдань   1 бал; 



 

• якість,  послідовність і логіка розробки ескізів     1 бал; 

• використання теоретичних  матеріалів      1 бал; 

• використання спеціалізованих комп’ютерних програм   1 бал. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 – в останню декаду лютого, Реферат 2 – в останню декаду 

березня. За Реферат студент може отримати від 0 до 7 балів.  

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

• Послідовне, логічне і аргументоване розкриття питання, подана 

власна точка зору, застосовується фахова термінологія 

7 балів 

 

• глибоке і повне розкриття питання, подане власне бачення 

питання, застосовується фахова термінологія 

6 балів 

 

• глибоке розкриття питання, подане власне бачення питання, 

проте фахова термінологія використовується не достатньо 

активно 

5 балів 

• відповідь повна, проте наявні незначні неточності 4 бали 

• тема розкрита неповно, наявні очевидні помилки 3 бали 

• реферат компілятивного рівня, відсутня власна думка  2 бали 

• тему розкрито однобічно, є суттєві помилки 1 бал 

• тему не розкрито 0 балів 

 

Після завершення Змістового модулю 1 і Змістовного модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі письмової розгорнутої відповіді на два питання. За одну 

Контрольну роботу студент може отримати 12 балів. Завдання Контрольних робіт містить 

по два питання згідно теми модулю, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється 

максимально в 6 балів. Контрольна робота 1 проводиться в перший тиждень березня, 

Контрольна робота 2 в останню декаду квітня.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Критеріями оцінки відповіді на контрольні питання є: 

• Повна, розгорнута, логічно побудована відповідь,  

застосовується фахова термінологія, подане власне бачення 

(демонструється не менше ніж 90% правильних відповідей по 

темі)  

6 балів 

• Розгорнута логічна відповідь,  застосовується основна фахова 

термінологія, подане власне бачення (демонструється не менше 

ніж 80% правильних відповідей по темі) 

5 балів 

• Відповідь достатньо повна (не менш ніж 75% правильних 

відповідей), або повна з деякими незначними неточностями 

4 бали 

• Відповідь розкрита неповно (не менш ніж 60% правильних 

відповідей), наявні окремі очевидні помилки 

3 бали 

• Відповідь демонструє недостатнє знання фактичного матеріалу,  

допущені очевидні помилки при його викладенні 

2 бали 

• Відповідь неточна, тему розкрито неповно, наявні суттєві 

помилки 

1 бал 

• Відповідь незадовільна, тему фактично не розкрито 0 балів 

 

 



 

Розрахунок: 

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 19 17 16 52 

Максимум 43 37 20 100 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 

 

88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

ЗМ 1. Основи виставкового  дизайну у музейно-виставковій сфері. 

1. 

Вступ. 

Тема 1. Дизайн як мистецтво проектування 

виставкового середовища та просування арт-

проектів. 

2 - 6 

2. Тема 2. Експозиція як об’єкт музейного дизайну 2 2 5 

3. 

Тема 3. Сутність і складові виставкового 

дизайну у музейній і художньо-галерейній 

сфері. 

2 - 5 

4. 
Тема 4. Проектування музейної та  галерейної 

експозиції – ідея, логіка, ергономіка. 
2 2 5 

5. 
Тема 5. Мультимедійні технології  в 

експозиційно-виставковій експозиції 
2 - 5 

6 
Тема 6. Проектування музейних експозиції в 

контексті екскурсійної діяльності 
2 2 5 

7 
Тема 7. Дизайн засобів музейної комунікації  на 

постійних і тимчасових виставках  
2 2 5 

8 Реферат 1 - - 4 

9 Контрольна робота 1 - - 2 

10 Всього за ЗМ 1. 14 8 42 

Змістовий модуль ІІ. Основи рекламного дизайну у музейно-виставковій сфері 

11 
Тема 8. Візуальна комунікація в музейних і 

художньо-галерейних виставкових проектах. 
2  6 

12 

Тема 9. Рекламний дизайн в музейному і 

художньо-галерейному середовищі як складова 

естетичної комунікації з глядачем. 

2 2 5 

13 
Тема 10. Диджіталізація музейно-виставкової 

комунікації. 
2  5 

14 
Тема 11. Музейний та галерейно-виставковий 

брендинг і айдентика. 
2 2 5 

15 
Тема 12. Техніки ігри у формуванні музейно-

виставкової коммунікації 
2  5 

16 

Тема 13. Креативна реклама музейно-

виставкової сфери як тренд просування арт-

проектів 

2 2 6 

6. Реферат 2 - - 4 

7. Контрольна робота 2 - - 2 

8. Всього за ЗМ 2. 12 6 38 

 ВСЬОГО 26 14 80 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Практичні – 14 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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