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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – надати студенту базові знання щодо основних принципів та 

етапів підготовки, проведення та аналізу результатів експерименту в музейній справі, 

використання спеціальних методик, технологій та інструментарію для його ефективної 

постановки. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати види експерименту та основні принципи його планування. 

2. Вміти логічно та послідовно ставити експериментальні задачі та здійснювати збір 

відповідного історіографічного та іншого супровідного (допоміжного) матеріалу. 

3. Володіти базовими поняттями, методологією, методами та шляхами наукового 

пізнання.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Останніми роками в усьому світі спостерігається збільшення кількості різноманітних 

підходів до реорганізації музейної справи та залучення в музейну справу сучасний технологій. 

Свідченням цього є поява нових культурних заходів, незвичних фестивалів, рольових ігор 

тощо. Не останню роль у такій модернізації музейної галузі відіграє створення на базі 

класичних музеїв експериментальних лабораторій (етнографічних, археологічних, 

лінгвістичних, палеографічних тощо). Вони активно використовуються як частина стратегії 

розвитку музейної культури в суспільстві, різних видів туризму, популяризації історичної 

спадщини. Протягом останнього десятиріччя актуальність створення та розвитку таких 

експериментальних центрів постала й у національному музейному просторі. Вивченню 

методик організації роботи таких структур, втілення спеціальних знань на практиці у 

навчальному процесі, науковій діяльності, науково-популярних заходах і присвячений цей 

курс. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): сформувати практичні навички з критичного аналізу 

літературних джерел, постановки наукового завдання, експериментальної задачі, розроблення 

методики експерименту, резюмування висновків експерименту. У результаті вивчення курсу 

студенти повинні засвоїти сучасні підходи до використання музейних фондів в 

експериментальній роботі, вміти класифікувати спеціальний та допоміжний матеріал при 

організації експерименту в музейній справі; підбирати та систематизувати музейний матеріал, 

застосовувати його в експериментальному дослідженні. 

 

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 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати термінологічно-понятійний апарат 

курсу. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

4% 

1.2 Знати принципи організації 

експериментальної роботи в музеї зокрема 

та музейній справі загалом. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест) 

4% 

1.3 Знати методику організації та структуру 

наукових досліджень в музейній галузі. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

7% 

1.4 Знати методологію планування 

експерименту, його типи, види та техніку 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

7% 



постановки. (тест) 

2.1 Вміти проводити експертні дослідження в 

області підбору експериментального 

матеріалу. 

лекція, практичне 

заняття 

усне 

опитування/презе

нтація 

8% 

2.2 Вміти аналізувати закордонний досвід у 

сфері використання музейного матеріалу в 

постановці експерименту. 

лекція, практичне 

заняття 

усне 

опитування/презе

нтація 

8% 

2.3 Вміти проводити аналіз експериментальних 

даних. 

лекція, практичне 

заняття 

усне 

опитування/презе

нтація 

7% 

2.4 Вміти застосовувати міждисциплінарний 

підхід при організації експерименту. 

практичне заняття усне 

опитування/презе

нтація 

7% 

2.5 Вміти використовувати результати 

експерименту при в реставраційних роботах 

музейних фондів. 

самостійна робота реферат 14% 

2.6 Вміти визначати критерії добору матеріалів 

для експерименту. 

самостійна робота реферат 14% 

2.7 Вміти визначати та аналізувати обсяг 

необхідної інформації, для організації та 

проведення тематичного експерименту в 

музейній справі. 

лекція, самостійна 

робота 

залік 10% 

2.8 Вміти використовувати музейний 

експеримент в системі освіти та в рамках 

популяризації історичної спадщини. 

лекція, самостійна 

робота 

залік 10% 

 



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. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 

Знати та вміти застосовувати 

інформаційно-комп’ютерні 

технології у професійній діяльності; 

передбачати та прогнозувати 

результат використання 

інформаційних технологій. 

 +   +  +      

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 адаптувати результати 

наукових досліджень під час 

створення нових та використання 

існуючих експозицій, виставок, 

екскурсійно-туристичних маршрутів 

тощо. 

    +     + +  

Володіти методикою аналізу та 

класифікації джерела (музейного 

предмету), визначати провідне 

значення музейних предметів як 

першоджерел. 

+ +  +   +      

Уміння застосовувати набуті знання 

у формуванні ціннісних орієнтацій 

громадян, суспільного світогляду 

загалом. 

       + +   + 

 



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 11 балів/6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 11 балів/6 балів. 

3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 – 14 балів/8 балів. 

4. Реферат з тем ЗМ2: РН 2.6 – 14 балів/8 балів. 

5. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 – 16 балів/10 балів. 

6. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ2: РН 2.3-2.4– 14 балів/8 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота Р.Н. 2.2., 4.1. - 20 балів / 12 балів 

 

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

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік 

 
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 модульні контрольні роботи (у формі тестування); бали, отримані 

за виконання індивідуальних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських заняттях, а 

також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 

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 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 –10. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

 

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

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять, оцінювання  

індивідуальних завдань (реферат, есе), модульних контрольних робіт, підсумкової контрольної 

роботи. 

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

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1  до 

5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     1-2  бали; 

Змістовий модуль 1  

Методологічна, понятійно-категоріальна 

база експериментальної складової в 

музейній справі 

 

Змістовий модуль 2 

Наукова та науково-популярна складова 

експерименту 

 

Підсумковий 

контрольна 

робота / 

залік 

35 залікових балів 

(максимум) 

45 залікових балів 

(максимум) 

 

 

 

 

20 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Практичні 

заняття 

Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Практичні 

заняття 

Модульний  

контроль 

14 

(максимум) 

16 

(максимум) 

11 

(максимум) 

14 

(максимум) 

14 

(максимум) 

11 

максимум 



• логіка викладення       1 бал; 

• використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Виконані індивідуальні завдання (реферат та есе) студент подає викладачеві не 

пізніше ніж за два тижні до проведення модульного контролю з відповідного Змістового 

модулю, зокрема, Індивідуальне завдання 1 (орієнтовно до 1 квітня) і Індивідуальне 

завдання 2 (орієнтовно до 1 червня).  

Критерії  оцінки Індивідуального завдання 1 (реферат):  

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

• тема розкрита неповно       6-8 балів; 

• реферат суто компілятивного рівня     3-4 бали; 

• розкритий лише окремий аспект      1-2 бали. 

Теми рефератів викладач пропонує студентам на першому семінарському занятті 

(орієнтовно перша декада лютого).  

 Критерії  оцінки Індивідуального завдання 2 (есе):  

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  13-15 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми      10-12 балів; 

3. тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 7-9 балів; 

4. робота переважно компілятивного рівня     4-6 бали; 

5. розкритий лише один окремий аспект  теми        1-3 бали. 

Тематику есе викладач пропонує студентам на першому семінарському занятті модулю 

(орієнтовно перша декада квітня).  

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (остання декада 

березня) і Контрольна робота ЗМ2 (остання декада травня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

На передостанньому семінарському занятті з дисципліни проводиться підсумкова 

контрольна робота (2 завдання).  

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10 балів; 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

9 балів; 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу 8 балів; 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

6-7 балів;  

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 4-5 балів; 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 2-3 балів; 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1 бал. 

  

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (семінари, модульні контрольні 

роботи, реферат, есе).   

 
Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом під 

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



цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання 

індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – 48 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

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. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за погодженням 

з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли студент має 

бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  

  

  



  

  

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

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійн
а робота 

Частина 1. Методологічна, понятійно-категоріальна база 

експериментальної складової в музейній справі 

1 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Експеримент в 

музейній справі або нові можливості в 

популяризації музейної культури. 

1 - 5 

2 
Тема 2. Інноваційні технології в музейній 

справі.  
1 1 5 

3 
Тема 3. Методологічний інструментарій в 

тематичному експерименті. 
1 1 5 

4 
Тема 4. Особливості організації наукових 

досліджень (український та світовий досвід). 
1 1 5 

5 
Тема 5. Планування експерименту, його типи і 

види. 
2 1 5 

6 Тема 6. Типи і види музейного експеремету. 2 1 6 

7 Індивідуальна робота 1 - - 5 

8 Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест) - 1 - 

Частина 2. Наукова та науково-популярна складова експерименту. 

9 
Тема 7. Експеримент в експозиційній роботі 

музеїв 
2 2 4 

10 

Тема 8. Міжнародний досвід використання 

експерименту в музейній справі (практичний 

аспект). 

2 2 5 

11 Тема 9. Аналіз експериментальних даних 2 2 5 

12 
Тема 10. Музейний експеримент в практичній 

роботі історика. 
2 - 5 

13 Індивідуальна робота 2 - - 5 

14 Контрольна робота з тем ЗМ 2 (тест) - 1 - 

15 
Підсумкова контрольна робота 

- 1 - 

 ВСЬОГО 16 14 60 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота -60 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Актуальні проблеми фондової роботи музеїв : Тематичний зб. наук. пр. – К., 1988. – 112 

с. 

2. Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво / Л.П. Велика. – Х. : ХДАК, 2000. – 160 с. 

3. Гайда Л. О. Музей і відвідувач : методичні розробки, сценарії, концепції / Л.О. Гайда, 

Н.І. Капустіна. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. 

4. Капустіна Н.І. Концепція розвитку (стан, збереження традицій, основні напрямки та 

перспективний план розвитку і діяльності) Дніпропетровського національного історичного 



музею імені Д.І. Яворницького на 2011–2015 рр. [Електронний ресурс] // 

http://museum.dp.ua/project03.html. 

5. Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи державного природознавчого 

музею НАН України / О.С. Климишин // Наук. записки Держ. природознавчого музею. – Т. 16. 

– Львів, 2001. – С. 5-34. 

6. Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, 

збільшення доходів і ресурсів / Н. Котлер, Ф. Котлер, В. Котлер. – К.: ВД «Стилос», 2010. – 

528 с. 

7. Легасова Л. Концептуальні засади наукової діяльності Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років» на 2012– 2020 рр. / 

Любов Легасова, Наталія Шевченко // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / 

Відп. ред. О.Є. Лисенко; НАН України., Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України, 2012. – 

Вип. 15. – С. 240–257.  

8. Маньковская Р.В. Музеї України у суспільно-історичних викликах ХХ – початку ХХІ 

століття. – Львів: Простір – М., 2016. – 408 с. 

9. Машталір В. Військово-історичні споруди ХІХ – ХХ століть як об’єкти культурної 

спадщини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / В. Машталір. – Київ: Центр 

пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури. – 2014. – 20 с. 

10. Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція // Збірник наукових праць за ред. д-ра 

мист-ва М. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – 324 с. 

11. Нестер. О. Науково-теоретичні проблеми етнографічних досліджень / О. Нестер // 

Минуле і сучасне Волині та Полісся: роде наш красний. Вип. 24. – Луцьк, 2009. 

12. Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал 

УРСС, 2005. – 504 с. 

13. Піоро В. Як себе бачить і чого прагне сучасний музей / Владислав Піоро, Софія Рябчук 

// Музейний простір. – 2013. – № 1. – С. 2 – 6. 

14. Программа комплексного развития Государственного центрального музея музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки (2011–2018 гг.). Концепция / Авт. кол.: Брызгалов М.А. 

(руководитель) и др.. – М., 2010. – 111 с. 

15. Руденко С. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-

культурних цінностей : монографія / С. Б. Руденко. – К.: НАКККіМ, 2012. – 120 с. 

16. Словарь иностранных слов. – М., 1989. – 656 с. 11. Тельчаров А.Д. Музееведение / А.Д. 

Тельчаров. – М.: Научный мир, 2011. – 184. 

17. Хмелевська А.В. Організація обліку в музейних установах / А.В. Хмелевська, В.Г. 

Стрижова, І.О. Капучак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2009. – № 6, T. 1. – С. 191-196. 

18. Чупрій Л. В. Стан та проблеми музейної справи в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.museumukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=4744. 

19. Юренева Ю.Т. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты /Ю.Т. Юренева. 

– М. : Эксмо, 2011. – 496 с. 

20. Dean D. Museum Exhibition : Theoryand Practice / D. Dean. – London; NewYork : 

Routledge, 1994. – 177 p. 

Додаткова: 

1. Аартс Г. Що таке музей? / Герман Аартс // Музей: менеджмент і освітня діяльність. - 

Львів: Літопис, 2009. – С.16-22. 

2. Гайда Л.О. Музей і відвідувач (соціально-психологічні дослідження в музеї) / Л.О. 

Гайда // Музей на межі тисячоліть : минуле, сьогодення, перспективи: зб. тез доп. та повід. 

міжн. наук. конф., присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного 

музею ім. Д. І. Яворницького. – Дніпропетровськ, 1999. – 177 с. – С. 163 – 165. 

3. Кузьмук О. Роль музеїв у соціокультурному та економічному житті країни: зарубіжний 

досвід. Аналітична записка. Відділ соціокультурних та етнонаціональних досліджень / О. 

http://museum.dp.ua/project03.html
http://www.museumukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=4744


Кузьмук [Електоронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.niss.gov.ua/Monitor/January2010/04.htm 

4. Музей і майбутнє: тенденції розвитку музеїв у світі на межі тисячоліть. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0140.html 

5. Соціологія музею: презентація на тлі простору і часу – К. : НАКККіМ. – 2015. – 218 с. 

6. Шуст Р.М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навч. 

посіб. / Р.М. Шуст. – К. : Знання, 2007. – 371 с. 

7. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: учеб. пособ. по музейной педагогике / М.Ю. 

Юхневич. – М. : Рос. ин-т культурологии, 2001. – 224 с. 

8. Początki Muzeum Lubomirskich : dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka 

Lubomirskiego. – Wrocław : Zakład Narodowyim.Ossolinskich, 2008. – 262 s. 

9. Дукельский В.Ю. Человек и музей / В.Ю. Дукельский // Музей и личность / отв. ред. 

А.В. Лебедев, сост. М.Ю. Юхневич. – Москва : Российский институт культурологи, 2007. – 168 

с. – С. 6 –14. 

http://old.niss.gov.ua/Monitor/January2010/04.htm
http://museum.dp.ua/article0140.html

