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ВИТЯГ  З  НАВЧАЛЬНОГО  ПЛАНУ 

 

 

 

Семестр 

Усього 

годин 

 

 

Кількість годин, відведених на: 

 

 

Форма 

звітності 

 
 

120 

лекції практично-

семінарські 

заняття 

самостійну 

роботу 

2 16 16 88 залік 

 

 

Лекційні заняття: 

 

Лектор: доц. Караманов Олексій Владиславович 

Дні консультації:  

понеділок, 15.00-16.00, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи (вул. Туган-Барановського,7). 

 

 

Практично-семінарські заняття: 

 

Керівники семінарів: 

- доц. Караманов Олексій Владиславович 

 

 

Контакти: 

Факультет педагогічної освіти, 

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

вул. Туган-Барановського, 7. 

Тел. 239-47-65. 

Інтернет-сторінка: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm 
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Мета  та  завдання  навчальної  дисципліни 

 

Головною метою навчальної програми курсу “Музейна педагогіка”, 

розробленої для студентів-магістрів I курсу, спеціальність “011 Освітні, 

педагогічні науки”), є ознайомлення майбутніх фахівців з основами 

проектування, організації та практичного упровадження музейного 

середовища навчання – сукупності сучасних освітніх, дидактичних та 

навчальних технологій, центру комунікації людей різного віку, що дозволяє 

реалізовувати просвітницьку, педагогічну та рекреаційну діяльність, 

аналізувати музейну інформацію та «мову експозиції», відкриває додаткові 

можливості застосування власних знань, умінь та навичок. 

Курс «Музейна педагогіка» призначений для формування і розвитку у 

магістрів низки компетенцій, зокрема: здатності до цілісного наукового 

аналізу та оцінки концептів і теорій, їх розвитку та інтерпретації в контексті 

сучасних цілей і завдань педагогічної науки, закономірностей освітнього 

процесу, що складають основу сучасних теоретичних педагогічних знань; 

здатності управління науковими проектами та/або складення пропозицій 

щодо організації наукових досліджень, освітніх проектів; здатності до 

організації професійних дій викладача середньої та вищої школи. 

Мета кожного заняття – реальне співробітництво і взаємодія викладачів 

зі студентами, досягнення високої комунікативності, включення кожного 

студента у навчальний процес, вільний вибір індивідуальних завдань, 

рефлексія, стимулювання студентів до педагогічного самовиховання й 

самоосвіти. 

Навчальний курс посідає важливе місце у системі формування 

наукового світогляду людини. Особлива увага приділяється вивченню ролі 

музейної педагогіка у контексті розвитку сучасної гуманістичної освітньої 

парадигми через систему її основних понять та категорій, розвиток 

комунікативних здібностей та розширення світогляду. 
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Інформація щодо здійснення оцінювання 

навчальних досягнень студентів  
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів упродовж семестру 

здійснюються на основі рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. 

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни “Музейна педагогіка” на основі набраних 

балів за модулями (поточна навчальна діяльність, навчальні міні-проекти). 

Передбачено такі види оцінювання навчальної діяльності студентів: 

 поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності на 

практично-семінарських заняттях (доповідь, повідомлення, участь у 

дискусіях тощо) – 5 б.; 

 виконання завдань самостійної роботи, у тому числі 

робота на лекціях – 5 б.; 

 періодичний контроль (тестування), максимально за тест — 

10 б.; 

 перевірка виконання завдань навчального міні-проекту 

(проектів), максимально за проект – 20 балів; 

 

Навчальні міні-проекти 

Обсяг кожного міні-проекту становить не менше визначеної кількості 

сторінок формату А4 (див.: завдання). Виконання кожного міні-проекту 

передбачає дотримання запропонованого алгоритму та наступної структури:  

1) титульна сторінка;  

2) вступ (у ньому обґрунтовують важливість теми, проблеми);  

3) головна частина (у ній розкриваються основні питання);  

4) висновок (коротке узагальнення); 

5) перелік використаної літератури, включаючи Інтернет-джерела 

(вказувати з дотриманням загальноприйнятих вимог). 
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Виконані міні-проекти вкладаються в окремий файл та здаються в 

окреслений день керівнику семінару. Упродовж семестру студенти 

виконують визначену кількість навчальних міні-проектів. 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Музейна педагогіка як наукова дисципліна та особливості її 

інтерпретації у різних країнах світу. (2 год.) 

 

 

Тема 2. Історичний огляд розвитку музейної педагогіки у різних країнах 

світу. (2 год.) 

 

 

Тема 3. Поняття про музейну комунікацію та її роль в організації 

ефективної взаємодії з відвідувачами. (2 год.) 

 

 

Тема 4. Музей-школа-університет: аналіз сучасних методологічних 

підходів. (2 год.) 

 

 

Тема 5. Музейна дидактика. (2 год.) 

 

 

Тема 6. Методологічні засади організації демократичного освітнього 

середовища у просторі музею. (2 год.) 

 

 

Тема 7. Методи і прийоми комунікації у музейному просторі. (2 год.) 

 

 

Тема 8. Музейно-педагогічні програми і проекти. (2 год.) 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА (витяг з робочої програми) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 Вступне заняття. Музейна педагогіка як наукова дисципліна 

та особливості її інтерпретації у різних країнах світу. 

11 
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2 Історичний огляд розвитку музейної педагогіки у різних 

країнах світу. 

11 

3 Поняття про музейну комунікацію та її роль в організації 

ефективної взаємодії з відвідувачами. 

11 

4 Музей-школа-університет: аналіз сучасних методологічних 

підходів. 

11 

5 Музейна дидактика. 11 

6 Методологічні засади організації демократичного освітнього 

середовища у просторі музею. 

11 

7 Методи і прийоми комунікації у музейному просторі. 11 

8 Музейно-педагогічні програми і проекти. 11 

 Разом  88 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Вступне заняття. Музейна педагогіка як наукова дисципліна та 

особливості її інтерпретації у різних країнах світу. 

 

1. Музейна педагогіка у системі сучасної міждисциплінарної освіти та 

«суспільстві знань». 

2. Аналіз базових категорій музейної педагогіки та суміжних 

дисциплін. 

3. Музейна педагогіка як наукова дисципліна та особливості її 

інтерпретації у різних країнах світу. 

4. Особливості  взаємодії академічної і неформальної освіти у просторі 

музею. 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати аналітичні матеріали щодо ролі музейної педагогіки у 

сучасному «суспільстві знань». 

2. Підготувати доповідь на тему: «Музейна педагогіка: науковий та 

мистецький потенціал». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

Завдання для дискусії: Якою є еволюція прогресивних ідей музейної 

педагогіки та їх вплив на різні освітні системи? 
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Література 

 
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. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. дом 

«ВК», 2005. – 136 с.  

4. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

5. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : 

Пособие для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

6. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / 

Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

8. Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний посібник / М. Рутинський, О. 

Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428 с. 

9. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

10. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. – Ижевск 

: Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

11. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

12. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. 

– М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

 
 

Тема 2. Історичний огляд розвитку музейної педагогіки у різних 

країнах світу. 

 

1. Зародження музейної педагогіки: аналіз передумов та чинників 

розвитку. 

2. Філософські освітні течії у контексті завдань педагогічної діяльності 

музеїв. 

3. Історичні та сучасні моделі музейної педагогіки. 

4. Розвиток музейно-педагогічної думки в Україні: теорія і практика. 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати аналітичні матеріали щодо відповідності філософських 

освітніх течій історичним етапам розвитку музейної педагогіки та її ролі у 

сучасному «суспільстві знань». 

2. Підготувати доповідь на тему: «Розвиток музейної педагогіки в 

Німеччині, США та Росії: порівняльний аналіз». 

3. Підготуватися  до дискусії. 
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Завдання для дискусії: Якою є роль вітчизняних та зарубіжних вчених у 

становленні й розвитку ідей музейної педагогіки? 

 

Література 
 

1. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. 

Славін. – К., 1959. – 156 с. 

2. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы 

развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186. 

3. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. 

дом «ВК», 2005. – 136 с.  

4. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

5. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : Пособие 

для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

6. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / Упоряд. 

О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

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

/ Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

9. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. – 

Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

10. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной педагогике / 

М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

11. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

12. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w Polsce. 

Sytuacja, konteksty, perspektywyrozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. 

– Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorуw, Muzeum Paіac w 

Wilanowie, 2012. – S. 187-208. 

 

 

 

 

Тема 3. Поняття про музейну комунікацію та її роль в організації 

ефективної взаємодії з відвідувачами. 

 

1. Поняття про музейну комунікацію. 

2. Музейна комунікація та музейна педагогіка: аналіз спільних підходів 

щодо роботи з відвідувачами. 

3. Сучасна інтерпретація стилів навчання  в музеї. 

4. Аналіз стратегій (моделей) музейної комунікації. 

5. «Мова музейної виставки» у контексті взаємодії з відвідувачами. 
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Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати аналітичні матеріали щодо особливостей різних 

моделей музейної комунікації у їх історичному розвитку. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Розвиток музейної педагогіки в 

Німеччині, США та Росії: порівняльний аналіз». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

Завдання для дискусії: Як правильно застосовувати різні моделі комунікації у 

просторі музею з урахуванням сучасних освітніх технологій? 

 

Література 
 

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, О. 

Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с. 

2. Кряжевских М. Ю. Модель коммуникационного пространства музея / М. Ю. 

Кряжевских // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – 

№ 4 (258). – Вып. 23 (Философия. Социология. Культурология). –  С. 64-67. 

3. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. 

дом «ВК», 2005. – 136 с.  

4. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

5. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : Пособие 

для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

6. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / 

Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с.. 

8. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

9. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. – 

Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

10. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

11. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

 

 

Тема 4. Музей-школа-університет: аналіз сучасних методологічних 

підходів 

 

1. Методологічні засади педагогічної діяльності музеїв у закладах 

середньої та вищої освіти. 

2. Аналіз концепту «школа у просторі музею». 

3. Аналіз концепту «музей у просторі школи». 
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4. Можливості підготовки майбутнього вчителя засобами музейної 

педагогіки. 

5. Роль музейного педагога в організації просвітницької та навчальної 

діяльності з учнями та студентами. 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати аналітичні матеріали щодо особливостей різних 

моделей взаємодії музею і школи в європейських країнах та США. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Розвиток музейної педагогіки в 

Німеччині, США та Росії: порівняльний аналіз». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

 

Завдання для дискусії: Якими є особливості планування музейних занять для 

учнів та студентів у контексті досягнення навчальних цілей? 

 

Література 

 
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. Караманов О. В. Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи 

впровадження інтегрованих курсів / О. В. Караманов // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія 

педагогічна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 26. – С. 134-

142. 

4. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття / О. В. 

Караманов // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та 

соціальної педагогіки. – Львів : Вид-во ЛНУ iм. I. Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 

33-36. 

5. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. 

дом «ВК», 2005. – 136 с.  

6. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / Упоряд. 

О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

8. Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. 

– К. : Знання, 2008. – 428 с. 

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

/ Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

10. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. 

– Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

11. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной педагогике / 

М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

12. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 
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Тема 5. Музейна дидактика. 

 

1. Поняття про музейну дидактику. 

2. Музейна дидактика і алгоритми комунікації в музеї. 

3. Освітні та педагогічні технології у просторі музею. 

4. Дидактичні засоби музейної педагогіки та методика їх розробки 

(листки активності, маршрутні листи, постери, плакати, рефлексивні карти). 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати огляд публікацій щодо ролі дидактичного 

забезпечення у взаємодії музейних закладів з різновіковою аудиторією. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Музейна дидактика у системі 

сучасних освітніх та педагогічних технологій». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

Завдання для дискусії: Як удосконалити дидактичні засоби навчання для 

різних музейних закладів? 

 

Література 

 
1. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. 

Славін. – К., 1959. – 156 с. 

2. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы 

развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186. 

3. Караманов А. В. Организация интерактивной музейной среды : от методов к 

моделям / А. В. Караманов // Вопросы музеологии. – 2012. – № 02 (6). – С. 171-

178.  

4. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

5. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : Пособие 

для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

6. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / 

Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

8. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

9. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  

Троянская. – Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

10. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

11. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

12. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w 

Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywyrozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej 

w Polsce. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorуw, 

Muzeum Paіac w Wilanowie, 2012. – S. 187-208. 
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Тема 6. Методологічні засади організації демократичного 

освітнього середовища у просторі музею. 

 

1. Поняття про алгоритми та інструменти навчання у просторі музею. 

2. Мультикультурний дискурс музейного простору. 

3. Мультимедійний дискурс музейного простору. 

4. Інклюзивний дискурс музейного простору. 

5. Технологія підготовки та організації інтегрованого музейного 

заняття (урок, семінар, воркшоп та ін.). 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати інформаційні матеріали щодо ролі демократичного 

освітнього середовища у просторі музею. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Сучасне музейне заняття для 

школярів / студентів». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

Завдання для дискусії: Навести та порівняти приклади організації 

інтегрованих музейних занять з різновіковою аудиторією. 

 

Література 

 
1. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы 

развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186. 

2. Гафар Т. В. Образовательная деятельность как направление развития социальной 

функции музея / Т. В. Гафар // Вопроси культурологии. – 2007. – № 10. – С. 37-39. 

3. Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього 

середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11. 

4. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. 

дом «ВК», 2005. – 136 с.  

5. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

6. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : Пособие 

для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

7. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

8. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

9. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. 

– Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

10. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

11. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

12. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w 
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Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywyrozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej 

w Polsce. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorуw, 

Muzeum Paіac w Wilanowie, 2012. – S. 187-208. 

 

 

Тема 7. Методи і прийоми комунікації у музейному просторі. 

 

1. Поняття про музейно-педагогічну взаємодію та її психологічні 

механізми. 

2. Методи організації музейно-педагогічної взаємодії з дитячою 

аудиторією. 

3. Методи організації музейно-педагогічної взаємодії з учнівською 

аудиторією. 

4. Музейний простір і музейне середовище навчання (на прикладі 

музеїв різного профілю). 

5. Критерії визначення ефективності музейної комунікації з учнівською 

та студентською аудиторією. 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати інформаційні матеріали про варіативність методів і 

прийомів комунікації у музейному просторі різних країн. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Множинність методів і прийомів 

музейної комунікації». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

 

Завдання для дискусії: Як правильно організовувати ефективну комунікацію 

у просторі музею? 

 

Індивідуальне завдання для самостійної роботи у межах міні-проекту 2 

(передбачає роботу на лекції та семінарі) (5 балів) 
Ознайомтеся з музейною експозицією та виділіть її ключові експонати. 

Умовно розмежуйте музейний простір цієї експозиції на три частини: зона 

активної розумової діяльності, зона комфорту, зона рефлексії. Прослухайте 

одну з історій соціального досвіду (спогадів) про відповідний період та 

детально її занотуйте. Встановіть зв'язок цієї історії з музейними предметами 

на експозиції для її доказовості та аргументованості. 

 

Література 

 
1. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы 

развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186. 

2. Караманов О. В. Метод і прийом локалізації подій в організації практичних 

занять у музеї / О. В. Караманов // Могилянські читання 2008 року: Зб. наук. пр. : 

Церква і музей: втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; 

Ред. рада : В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2009. – С. 404-407. 
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3. Караманов А. В. Организация интерактивной музейной среды : от методов к 

моделям / А. В. Караманов // Вопросы музеологии. – 2012. – № 02 (6). – С. 171-

178. 

4. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. 

дом «ВК», 2005. – 136 с.  

5. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : Пособие 

для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

6. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / 

Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

8. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

9. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. 

– Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

10. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

11. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

12. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w 

Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywyrozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej 

w Polsce. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorуw, 

Muzeum Paіac w Wilanowie, 2012. – S. 187-208. 

 

 

Тема 8. Музейно-педагогічні програми і проекти. 

 

1. Поняття про музейно-педагогічні програми, їх роль і значення у 

процесі музейної комунікації. 

2. Головні принципи та етапи створення музейно-педагогічної 

програми. 

3. Поняття про музейно-педагогічний проект: алгоритм створення. 

4. Особливості проектної роботи в музеї у контексті соціального, 

інклюзивного та мультикультурного дискурсів. 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

1. Презентувати інформаційні матеріали про музейно-педагогічні 

програми і проекти вітчизняних музеїв. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Сучасна музейно-педагогічна 

програма». 

3. Підготуватися  до дискусії. 

 

Завдання для дискусії: Як правильно розробляти музейно-педагогічні 

програми і проекти для учнівської та студентської аудиторії? 
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Індивідуальне завдання для самостійної роботи у межах міні-проекту 2 

(передбачає роботу на лекції та семінарі) (5 балів) 
Доповніть історію про актуалізацію соціального досвіду в музеї 

власними прикладами (з біографії відомих людей, своєї родини, друзів, 

знайомих, сторонніх осіб та ін.), новими предметами, які нададуть їй 

цілісного характеру та завершеності. Систематизуйте основні положення та 

структурні елементи історії у соціальне русло з метою адаптації людини до 

подій минулого, надання допомоги у складних життєвих ситуаціях, 

обговорення нових життєвих сенсів, актуалізації спогадів. Оформіть Вашу 

історію у форматі міні-екскурсії з відповідним маршрутом для дорослих та 

опишіть її основні етапи з включенням прослуханої історії та власних 

рефлексій. 

 

Література 

 
1. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы 

развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186. 

2. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. 

дом «ВК», 2005. – 136 с.  

3. Мастеница Е. Н. Проблемное поле музейной педагогики : понятие, сущность, 

векторы современного развития / Е. Н. Мастеница, Л. М. Шляхтина  // 

Герценовские чтения 2005. Актуальные проблемы социальных наук : Сб. 

научных и научно-методических трудов. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 

2005. – С. 405-411. 

4. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

5. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : Пособие 

для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

6. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

7. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / 

Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

8. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

9. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. 

– Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

10. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

11. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. – 

М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

12. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w Polsce. 

Sytuacja, konteksty, perspektywyrozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. – 

Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorуw, Muzeum Paіac w 

Wilanowie, 2012. – S. 187-208 



16 

 

ТЕМАТИКА ТВОРЧИХ МІНІ-ПРОЕКТІВ 

МІНІ-ПРОЕКТ № 1. “ІСТОРІЯ ПРО МУЗЕЙНИЙ ПРЕДМЕТ” 

 

Залікова вартість – 20 балів 

Обсяг – не менше 5 стор. 

Увага! Кожен проект виконується на аркушах формату А 4, 

підписується та вкладається в окремий файл. 

 

Підготуйте опис та історію визначеного музейного предмета, 

адаптуючи його до процесу музейної комунікації. 

 

Алгоритм виконання 

1. Письмово опишіть обраний Вами музейний предмет за вказаним 

алгоритмом. 

2. Оберіть відповідну цільову аудиторію, на  яку буде орієнтована 

Ваша розповідь про цей предмет (учні молодшого, середнього або старшого 

шкільного віку). Скоректуйте опис з урахуванням індивідуальних та вікових 

особливостей цільової групи, використовуючи відповідні прийоми. 

3. Складіть образну розповідь про цей предмет для учнів відповідного 

віку (Ваш базовий текст+різні історичні, політичні, економічні, соціальні 

контексти), використовуючи різні методи, прийоми та стратегії музейної 

комунікації. 

4. Включіть у Вашу розповідь різні усні традиції і форми вираження – 

автентичні історії, легенди, міфи, повір’я, притчи, казки, літературні твори, 

пісні, повязані з обраним предметом. Як саме цей предмет, на Вашу думку, 

міг стати музейним експонатом? 

5. Підберіть ілюстративний матеріал та проведіть оформлення Вашого 

проекту (текст + презентаційний лист / постер ) для його представлення на 

занятті. 
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МІНІ-ПРОЕКТ № 2 

“АКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В МУЗЕЇ”1 

Залікова вартість – 20 балів 

Обсяг – не менше 7 стор. 

Увага! Кожен проект виконується на аркушах формату А 4, 

підписується та вкладається в окремий файл. 

 

Змоделюйте цікаву, насичену різноманітною інформацією розповідь 

соціального характеру для використання у просторі музейної експозиції. 

Алгоритм виконання 

1. Ознайомтеся з музейною експозицією та виділіть її ключові 

експонати. 

2. Умовно розмежуйте музейний простір цієї експозиції на три частини: 

зона активної розумової діяльності, зона комфорту, зона рефлексії. 

3. Прослухайте одну з історій соціального досвіду (спогадів) про 

відповідний період та детально її занотуйте. 

4. Встановіть зв'язок цієї історії з музейними предметами на експозиції 

для її доказовості та аргументованості. 

5. Доповніть історію власними прикладами (з біографії відомих людей, 

своєї родини, друзів, знайомих, сторонніх осіб та ін.), новими предметами, 

які нададуть їй цілісного характеру та завершеності. 

6. Систематизуйте основні положення та структурні елементи історії у 

соціальне русло з метою адаптації людини до подій минулого, надання 

допомоги у складних життєвих ситуаціях, обговорення нових життєвих 

сенсів, актуалізації спогадів. 

7. Оформіть Вашу історію у форматі міні-екскурсії з відповідним 

маршрутом для дорослих та опишіть її основні етапи з включенням 

прослуханої історії та власних рефлексій. 

                                                 
1 Міні-проект № 2 може включати декілька завдань самостійної роботи, а також є 

додатковим завданням на випадок відпрацювання матеріалу курсу. 
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Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Модуль 1  

(поточна робота ПР, виконання діагностичних тестів ДТ, 

періодичний і підсумковий контроль ПК) 

Мо-

дуль 

2 

(НП) 

 

 

 

Сума Змістовий модуль 1 

(теми 1-4) 

Змістовий модуль 2 

(теми 4-8) 

40 40 

ПР ДТ ПК ПР ДТ ПК 20 100 

20 10 10 20 10 10 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка  

в балах 

Оцінка  

ECTS 

 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90–100 А Відмінно Відмінно 
 

Зараховано 81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Примітки. 

 умовою зарахування курсу є набір студентом мінімум 51 балу за поточну роботу 

за умови обов’язкового виконання проектів, опрацювання аудиторних 

самостійних завдань та виконання поточних тестів; 

 у випадку виконання міні-проектів пізніше зазначеного терміну, вони 

оцінюватимуться у межах 1–10 балів; 

 тематика самостійної роботи подається додатково; 

 за участь у науковій роботі студенту додатково може бути нараховано до 10 

балів; 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

СПИСОК ЗАГАЛЬНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Базова 

13. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. 

Славін. – К., 1959. – 156 с. 

14. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, 

О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с. 

15. Ганнусенко Н. І. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час / Н. І. 

Ганнусенко. – К.: ТОВ «ХІК», 2004. – 96 с. 

16. Демиденко В. В. Мистецтво у світоглядному вихованні (формування 

світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : 

навч. посібник для студ. ВНЗ / В. В. Демиденко. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 2008. – 200 с. 

17. Дукельский В. Ю. Музейная коммуникация : модели, технологии, практики / В. 

Ю. Дукельский. – М. : Российский институт культурологии МК РФ, 2010. – 199 с. 

18. Лушникова А. В. Музееведение / Музеология : курс лекций / А. В. Лушникова. 

– Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – 336 с. 

19. Макарова Н. П. Маленькая дорога в большой мир или пособие для энтузиастов 

детского музейного движения / Макарова Н. П., Чичканова Т. А. – Самара : изд. дом 

«ВК», 2005. – 136 с.  

20. Медведева Е. Б. Музейная педагогика в Германии и России : История и 

современность: учеб. пособие / Е. Б. Медведева – М. : АПРИКТ, 2003. – 93 с. 

21. Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с. 

22. Макарова-Таман Н. Г. Детские музеи в России и за рубежом / Н. Г. Макарова-

Таман, Е. Б. Медведева, М. Ю. Юхневич. – М.: Детский открытый музей, 2001. – 128 с. 

23. Морозова А. Н. Музейная педагогика : Из опыта методической работы : 

Пособие для воспитателей, методистов ДОУ и родителей / А. Н. Морозова, О. В. 

Мельникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

24. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: 

Літопис, 2009. – 223 с. 

25. Музейная педагогика : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

/ Сост. Г. М. Каченя. – Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – 131 с. 

26. Овчаренко Г. Е. Організація процесу соціалізації студентської молоді 

мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : Навч. посіб. для 

системи підвищення кваліфікації працівників вищ. навч. закл. / Г. Е. Овчаренко. – 

Луганськ, 2009. – 166 с. 

27. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності 

музеїв : Посібник // Під редакцією В. Великочого, Н. Гасюк. – Івано-Франківськ : Плай. – 

2005. – 64 с. 

28. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / 

Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с. 

29. Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний посібник / М. Рутинський,             

О. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428 с. 

30. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с. 

31. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в 

развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л.  Троянская. – Ижевск 

: Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.  

32. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной 



20 

 

педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с. 

33. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика / Л. М. Шляхтина. 

– М. : Высшая школа, 2009. – 184 с. 

34. Шляхтина Л. М. Музейная педагогика : Учебно-методическое пособие для 

студентов специализации «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры» /     

Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастеница, Е. Е. Герасименко. – СПб. : 2000. – 96 с. 

 

Допоміжна 

1. Ванюшкина Л. Музей и школа шаг навстречу / Л. Ванюшкина, Е. Коробкова // 

Искусство : Прил. к газ. «Первое сентября». – 2007. – 1–15 сент. (№ 17). – С. 2–3. 

2. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы 

развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186. 

3. Гафар Т. В. Образовательная деятельность как направление развития социальной 

функции музея / Т. В. Гафар // Вопроси культурологии. – 2007. – № 10. – С. 37-39. 

4. Гогиберидзе Г. М. Формирование музейной педагогики / Г. М. Гогиберидзе, М. 

Г. Чесняк // Преподавание истории в школе. – 2007. – № 8. – С. 3-5. 

5. Караманов О. В. Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи 

впровадження інтегрованих курсів / О. В. Караманов // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія 

педагогічна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 26. – С. 134-142. 

6. Караманов О. В. Метод і прийом локалізації подій в організації практичних 

занять у музеї / О. В. Караманов // Могилянські читання 2008 року: Зб. наук. пр. : Церква і 

музей: втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; Ред. рада : В. М. 

Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2009. – С. 404-407. 

7. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття / О. В. 

Караманов // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної 

педагогіки. – Львів : Вид-во ЛНУ iм. I. Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 33-36. 

8. Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього 

середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11. 

9. Караманов А. В. Организация интерактивной музейной среды : от методов к 

моделям / А. В. Караманов // Вопросы музеологии. – 2012. – № 02 (6). – С. 171-178. 

10. Караманов О. В. «Школа і музей: працюємо разом» : львівський досвід 

інтегрованих уроків з музейної педагогіки / О. Караманов, І. Ласкій // Історія України. – 

Червень 2010. – № 21 (661). – С. 13-16. 

11. Кобцев К. Інформаційні технології в музеї / К. Кобцев // Музей : менеджмент і 

освітня діяльність. – Львів : Літопис, 2009. – С. 132-135. 

12. Кряжевских М. Ю. Модель коммуникационного пространства музея / М. Ю. 

Кряжевских // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 4 

(258). – Вып. 23 (Философия. Социология. Культурология). – С. 64-67. 

13. Лысюк В. Г. Применение театральных упражнений на занятиях в 

художественном музее / В. Г. Лысюк // Музейная педагогика в школе. – СПб : Спец. 

литер., 1998. – Вып. 1. – С. 107-120. 

14. Мастеница Е. Н. Проблемное поле музейной педагогики : понятие, сущность, 

векторы современного развития / Е. Н. Мастеница, Л. М. Шляхтина  // Герценовские чтения 

2005. Актуальные проблемы социальных наук : Сб. научных и научно-методических 

трудов. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – С. 405-411. 

15. Медведєва І. М. Музейно-педагогічна програма «Музей для студентської 

молоді» як основа концептуальної моделі діяльності музею вищого технічного 

навчального закладу / І. М. Медведєва // Український музей при навчальному закладі : 

історія і сучасність : Матеріали обл. наук.-метод. конф. / Заг. ред. Л. А. Гайда. – 

Кіровоград, 2008. – С. 128-134. 

16. Панкратова Т. Н. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для 

младших школьников / Т. Н. Панкратова, Т. В. Чумалова  // Первые шаги в мир культуры : 



21 

 

Учеб.-метод. пособие. – М., 2000. – С. 21-28. 

17. Протопопов Ю. Художественный музей : работа со школьниками /                  

Ю. Протопопов // Эстетическое воспитание. – 2002. – № 5 – 6. – С. 28-35. 

18. Скирда М. Музейне просвітництво : проблеми сьогодення і перспективи на 

майбутнє / М. Скирда // Сучасний музей : між скарбницею та підприємством. – Львів, 

2008. – С. 123-125. 

19. Столяров Б. А. Музейная педагогика как область университетского знания /      

Б. А. Столяров // Музеи России : поиски, исследования, опыт работы. – СПб. : [б. и.], 1999. 

– Вып. 5 : Педагогика и культурология музейной деятельности. – С. 71-81. 

20. Топилко О. В. Актуалізація музею як педагогічного чинника в контексті 

сучасних культурних процесів (з досвіду проведення науково-освітнього заходу «Лавра – 

берегиня. Музей – оберіг» / О. В. Топилко // Могилянські читання 2008 року : Зб. наук. пр. 

: Церква і музей : втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; Ред. 

рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2009. – С. 429-438. 

21. Тригубенко В. В. Скарбниця реліквій, джерело досвіду вітчизняної освіти /      

В. В. Тригубенко // Педагогіка толерантності. – 2000. – № 2. – С. 33-34. 

22. Чумалова Т. Основные принципы музейной педагогики. Путешествие на 

машине времени / Т. Чумалова // Дошкольное воспитание. –2008. – № 3. – С. 58-63.  

23. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w 

Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywyrozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. 

– Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorуw, Muzeum Paіac w 

Wilanowie, 2012. – S. 187-208. 

24. Pater R. Muzeum w prestrzeni edukacji otwartej / R. Pater // Biuletyn Programowy 

NIMOZ. – Warszawa, 2012. – № 5. – S. 18-24. 



22 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 
1. Поняття про музейну педагогіку як сучасну технологію навчання та її зв'язок із 

суміжними дисциплінами. 

2. Інтерпретація поняття «музейна педагогіка» у різних країнах світу. 

3. Основні завдання музейної педагогіки у контексті взаємодії освіти і мистецтва. 

4. Аналіз основної музейно-педагогічної термінології (визначення, категорії, 

поняття).  

5. Особливості  взаємодії академічної і неформальної освіти у просторі музею. 

6. Поширення музейної педагогіки у Німеччині. Історичні аспекти появи терміну 

«музейна педагогіка». 

7. Музейно-педагогічні погляди Г. Кершенштайнера, Г. Фройденталя, А. Ліхтварка, 

Д. Дьюї. 

8. Особливості розвитку музейної педагогіки в Україні. 

9. Поняття про музейну комунікацію та її історичні моделі. 

10. Сучасна інтерпретація стилів навчання  в музеї. 

11. Аналіз стратегій (моделей) музейної комунікації. 

12. «Мова музейної виставки» у контексті взаємодії з відвідувачами. 

13. Ступені освоєння музейної інформації. Історичні аспекти взаємодії музею і школи. 

14. Школа і музей як важливі соціальні конструкти в умовах розвитку особистісно 

орієнтованої та креативної освітньої парадигми. 

15. Інноваційні музейно-педагогічні підходи і методики: аналіз вітчизняного та 

зарубіжного досвіду. 

16. «Педагогічний марафон» як інноваційна технологія музейно-педагогічної 

діяльності. 

17. Музей-школа-університет у сучасному «суспільстві знань». 

18. Проблема підготовки музейного педагога у вищій школі. 

19. Поняття про музейну дидактику. 

20. Музейна дидактика і алгоритми комунікації в музеї. 

21. Поняття про демократичне освітнє середовища у просторі музею. 

22. Міждисциплінарність у виборі засадничих основ музейного заняття. 

23. «Мова музейної виставки» та вибір дискурсу у просторі музею. 

24. Форми організації навчання у просторі музею, їх специфіка. 

25. Алгоритм підготовки музейного заняття. Музейний конструктор. 

26. Базові форми організації навчання у просторі музею, їх специфіка. 

27. Особливості проведення музейної екскурсії. 

28. Музейний урок та музейний семінар. 

29. Додаткові форми музейної комунікації та їх роль у контексті просвітницької, 

навчальної та рекреаційної функції музею. 

30. Поняття про музейно-педагогічні засоби навчання. 

31. Головні принципи розробки дидактичного забезпечення у просторі музею. 

32. Особливості проектування листків активності, маршрутних листів, плакатів, 

постерів, рефлексивних карт для різновікової музейної аудиторії. 

33. Поняття про музейно-педагогічну взаємодію та її психологічні механізми. 
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34. Методи організації музейно-педагогічної взаємодії з дитячою та учнівською 

аудиторією. 

35. Музейний простір і музейне середовище навчання (на прикладі музеїв різного 

профілю). 

36. Поняття про музейний предмет і музейний експонат. 

37. Міждисциплінарний характер музейного предмета та особливості його 

інтерпретації у процесі навчання. 

38. Головні техніки використання музейних предметів на експозиції. 

39. Поняття про музейно-педагогічні програми, їх роль і значення у процесі музейної 

комунікації. 

40. Поняття про музейно-педагогічний проект: алгоритм створення. 


