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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів уявлення про сучасні тенденції розвитку 

музейних закладів і нові розробки в сфері музеології, розуміння стратегій та перспектив 

розвитку галузі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

знати базові поняття та терміни музейної справи, напрямки діяльності та 

організаційну структуру музейних установ, роль музейних установ в суспільстві, найбільші 

музеї світу, тенденції розвитку музейної галузі в Україні і світі: 

вміти застосовувати основні терміни та категорії музейної справи, збирати, 

систематизувати та презентувати інформацію про досвід функціонування сучасних музейних 

установ, виявляти основні проблеми функціонування музейних установ; 

володіти елементарними навичками роботи з науковою літературою та джерельної 

критики, використання іншомовних фахових джерел, встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Музеї світу» знайомить студентів з основними етапами розвитку музейних 

установ, історією виникнення та трансформації музеїв, сучасною мережею музеїв та закладів 

музейного типу, діяльністю Міжнародної ради розвитку музеїв. Окремий блок присвячений 

сучасним тенденціям розвитку музеїв по регіонам та виокремленню перспективних 

напрямків розвитку музеїв як соціокультурних закладів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): дослідити історію виникнення музеїв, етапи їх становлення як 

соціокультурних інститутів та тенденції розвитку музейної справи, вивчити сучасну мережу 

музейних закладів, перспективні напрямки розвитку музейної галузі, проаналізувати досвід 

роботи світових музеїв з метою запровадження в подальшій професійній діяльності, виявити 

можливості налагодження зв’язків та здійснення співпраці між різними музейними 

установами, ознайомитись з принципами і формами організації роботи музейних установ як 

наукових та освітніх центрів. 

 

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 типи музеїв, історію 

виникнення та культурне значення 

найбільших музеїв світу 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

1.2 знати етапи розвитку музейної 

діяльності як культурно-освітньої та 

наукової роботи 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

1.3 знати етапи становлення та розвитку 

музейної науки, сучасну періодизацію 

історії музеїв світу 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота з тем 

ЗМІ1 

5 

1.4 знати етапи еволюції музею як 

культурної форми, уявлення про 

функції музею в різні епохи 

лекція, самостійна 

робота 

індивідуальне 

завдання 

11 
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2.1 вміти відбирати та критично 

аналізувати наукову інформацію, що 

відноситься до музеїв та закладів 

музейного типу 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота з тем 

ЗМІ1 

5 

2.2 вміти використовувати передовий 

досвід світових музеїв 

лекція,  самостійна 

робота 

індивідуальне 

завдання 

11 

3.1 вміти збирати повну і достовірну 

інформацію про функціонування 

музеїв світу, виявляти особливості 

національних та регіональних 

музейних практик 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

16 

4.1 визначати вплив сучасної музейної 

практики на розвиток музейної справи 

в Україні 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

4.2 вміти встановлювати основні 

тенденції і динаміку розвитку музеїв в 

Україні та світі 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

екзамен 20 

4.3 вміти виявляти закономірності 

функціонування музею як 

соціокультурного інституту, 

регіональну специфіку та світові 

тенденції 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

екзамен 20 

 

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

 

3
.1

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

Здатність комунікувати і співпрацювати з державними 

і громадськими організаціями, міжнародними 

музейними і пам’яткоохоронними інституціями. 

      +    

Знання та розуміння методологій проектування і 

модернізації музейних та пам’яткоохоронних установ 

відповідно до нормативних вимог, чинних стандартів 

та технічних умов. 

 + +       + 

Уміння розробляти та реалізовувати освітньо-наукові 

проекти в Україні та за її межами на основі принципів 

міжнародного співробітництва у сфері культури і 

мистецтва. 

     +  +   

Здатність розробляти, редагувати, анотувати, 

коментувати історико-культурний контент. 
+  +        

Застосовувати на практиці методи аналізу діяльності 

музейної установи для оцінки проблем та їх вирішення, 

ресурсного потенціалу розвитку музею, перспективних 

напрямків діяльності. 

   + +    +  

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульний контроль з тем ЗМ1: РН 1.3 - 5 балів / 3 бали*. 

2. Модульний контроль з тем ЗМ2: РН 2.1 - 5 балів / 3 бали. 
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3. Самостійна робота 1 (індивідуальне завдання): РН 1.4 - 11 балів / 7 балів. 

4. Самостійна робота 2 (індивідуальне завдання): РН 2.2 – 11 балів / 7 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.1, 1.2, 4.1 - 12 балів / 7 балів.  

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 3.1 - 16 балів / 9 балів.  

* максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: екзамен.  

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння встановлювати основні 

тенденції і динаміку розвитку музеїв в Україні та світі, виявляти закономірності 

функціонування музею як соціокультурного інституту, регіональну специфіку та світові 

тенденції. 

- форма проведення екзамену – усна, види завдань: види завдань – завдання, які 

потребують розгорнутих відповідей, 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

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 за семінарські заняття та модульні контрольні роботи; бали, 

отримані за виконання завдань самостійної роботи, а також бали, отримані під час складання 

підсумкового контролю (екзамену). 

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

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

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 – 8. 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  
Змістовий модуль 1.  

Музей: історія виникнення і трансформації. 

Змістовий модуль 2. 

Перспективи розвитку музеїв. 

Екзамен 

 

32 заліковий бал (максимум) 28 залікових балів (максимум)  

40 балів 
(максимум) 

Самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття 

Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття 

Модульний 

контроль 

11 (макс) 12 (макс) 5 (макс) 11 (макс) 16 (макс) 5 (макс) 

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і деяких 

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 

тем чи окремих розділів здійснюється у формі оцінювання індивідуальних завдань 

(презентацій), модульних контрольних робіт. 

Виконані індивідуальні завдання (у формі презентацій) студент подає не пізніше ніж за 

два тижні до проведення модульного контролю з відповідного Змістового модулю.  

Критерії  оцінки індивідуального завдання:  

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   10-11 балів; 

• обґрунтоване розкриття проблеми      7-9 балів; 

• тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 5-6 балів; 

• робота переважно компілятивного рівня     3-4 бали; 

• розкритий лише один окремий аспект  теми        1-2 бали. 
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Теми індивідуального завдання з кожного змістовного модулю викладач пропонує 

студентам на першому занятті відповідного модулю.   

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

презентація, доповнення, участь у дискусії).  

Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 4 балів.  

Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     1 бал; 

• логіка викладення      1 бал; 

• використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульний контроль (МК).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова.  

МК проводиться у формі усної відповіді або письмової роботи з 1 питанням, що 

потребує розгорнутої відповіді. МК оцінюється в 5 балів (максимально).  

Критерії оцінювання відповідей на відкриті питання 

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  5 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми      4 бали; 

3. тема розкрита неповністю        2-3 бали; 

4. розкритий лише один окремий аспект  теми        1 бал. 

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. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-3 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум 

для допуску до екзамену – 36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 17 19 24 60 

Максимум 28 32 40 100 
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7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план лекцій та семінарських занять. 

 

№ 

лек

ції 

Назва лекції 

Кількість годин 

лек 

ції 

семі 

нари 

сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1 

Музей: історія виникнення і трансформації 

1 
Тема 1. Історія виникнення музеїв. Музей як 

соціокультурний інститут. 
2  5 

2 Тема 2. Класифікація музеїв. 2 2 5 

3 
Тема 3. Міжнародна рада розвитку музеїв. Кодекс 

професійної етики ICOM. 
2 2 5 

4 Тема 4. Перспективи розвитку музейної мережі України. 2 1 5 

 Індивідуальне завдання   10 

Модульний контроль  1  

Змістовий модуль 2 

Перспективи розвитку музеїв 

5. Тема 5. Сучасні тенденції розвитку музеїв Європи. 2 2 5 

6. Тема 6. Сучасні тенденції розвитку музеїв Америки. 2 2 5 

7. Тема 7. Сучасні тенденції розвитку музеїв Азії та Африки. 2 2 5 

8. 
Тема 8. Перспективи розвитку музеїв як культурних 

інститутів. Соціальна функція музеїв. 
2 1 5 

 Індивідуальне завдання   10 

Модульний контроль  1  

 ВСЬОГО 16 14 60 

 

Загальний обсяг 90 год.,  

в тому числі: 

Лекцій – 16 год.  

Практичні заняття – 14 год.  

Самостійна робота - 60 год. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Ананьев В.Г. История зарубежной музеологии. – СПб, 2014. 

2. Костыря М.А. Крупнейшие художественные музеи мира. – СПб, 2011 

3. Лысикова О.В. Музеи мира: Учебное пособие. – Саратов, 2001. 

4. Музееведение. Музеи мира: Сб. научных трудов / НИИ культуры. – М., 1991. 

5. Музеи мира. – СПб, 2007. 
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