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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Музейна педагогіка» охоплює інтегровану систему знань щодо
теоретичних та практичних аспектів музейної педагогіки. Вивчення дисципліни сприяє процесу
формування у студентів практичних умінь та навичок щодо розширення освітнього простору,
розвитку професійного мислення, професійних умінь та навичок для ефективної діяльності у
закладах загальної середньої освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є культурно-освітні аспекти музейної
комунікації, закономірності, форми, методи, прийоми педагогічної взаємодії в умовах музейного
середовища.
Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи музейної педагогіки.
Змістовий модуль 2. Музейно-педагогічний процес як система.
Змістовий модуль 3. Педагогічна взаємодія в умовах музейного простору.
Метою викладання навчальної дисципліни «Музейна педагогіка» є формування у студентів
компетентностей необхідних для забезпечення ефективної педагогічної діяльності в умовах
музейного простору, мотивація студентів до професійної діяльності, виховання у студентів

прагнення до набуття нових знань та самовдосконалення впродовж всього життя; залучення
студентів до інноваційної педагогічної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Компетентності
Здатність активно вчитися впродовж життя й оволодівати інноваційними стратегіями
навчання.
Здатність виявляти ініціативу, підприємливість, генерувати нові ідеї, визначати та
розв’язувати проблеми.
Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в
мультидисциплінарному оточенні.
Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та
здійснення міжпредметних зв’язків.
Володіння основами цілепокладання, планування та організації освітнього процесу,
моделювання змісту навчання історії відповідно до обов’язкових результатів
навчання учнів.
Здатність здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі, виконувати
педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури.
Здатність управляти освітніми проєктами, відповідати за прийняття рішень у
невизначених умовах та спрямовувати розвиток здобувачів освіти на прогрес і
досягнення.
Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної
діяльності, оцінки педагогічного досвіду.
Структура навчальної дисципліни
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Модуль 1. Загальнотеоретичні основи музейної педагогіки
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Змістовий модуль 2. Музейно-педагогічний процес як система
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Змістовий модуль 3. Педагогічна взаємодія в умовах музейного простору
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Тематика практичних занять.
Модуль I
Тема 1. Предмет, мета та завдання музейної педагогіки (2 год.)
План:
1. Об’єкт, предмет, мета музейної педагогіки як науки.
2. Функції музейної педагогіки.
3. Музейна педагогіка в системі наук.
4. Принципи музейної комунікації.
Тема 2. Історія становлення музейної педагогіки як науки (2 год.)
План:
1. Особливості взаємодії музею та закладів освіти в к. ХІХ – на поч. ХХ ст.
2. Формування музейно-освітньої традиції у Російській імперії.
3. Розвиток музейно-педагогічної думки у Німеччині.
4. Теоретичні погляди та педагогічна діяльність А. Ліхтварка.
5. Музейно-педагогічна концепція Г. Кершенштейнера.
6. Розробка проблем освітньої діяльності музеїв у США.
Тема 3. Сучасні перспективи розвитку музейно-педагогічного підходу в Україні (2 год.)
1. Історичні моделі культурно-освітньої діяльність вітчизняних музеїв.
2. Етапи розвитку музейної справи в Україні.
3. Перші українські музеї.
4. Музей українських старожитностей імені В.Тарновського Чернігівського губернського земства
(нині Чернігівський історичний музей імені В.Тарновського). Історія, перспективи розвитку.

Модуль IІ
Тема 4. Теоретико-методологічні аспекти музейної педагогіки (2 год.)
План:
1. Музеєзнавчий контекст музейної педагогіки (музеєзнавство, фонди музею, музейна експозиція,
класифікація музеїв, напрямки діяльності музеїв).
2. Суттєві ознаки поняття музей, музейна комунікація, музейна культура у музейній педагогіці.
3. Музейний предмет: міждисциплінарні аспекти застосування у взаємодії з відвідувачами.
4.Специфіка педагогічних категорій (педагогічна взаємодія, інтерактивні технології, освітня
діяльність, освітній процес, формування особистості) в просторі музею.
Тема 5. Структурні компоненти музейно-педагогічного процесу (2 год.)
План:
1. Принципи та структурні компоненти музейно-педагогічного процесу.
2.Категорії виховання, розвиток, педагогічні умови, закономірності, принципи навчання й
виховання в умовах музейного середовища.
3. Суттєві ознаки поняття музейний освітній простір, музейно-педагогічні програми.
Тема 6. Педагогічна взаємодія у музейному просторі (2 год.)
План:
1. Зміст культурно-освітньої діяльності музею.
2. Рівні освоєння музейної інформації: інформування, навчання, розвиток творчих можливостей,
спілкування.
3. Базові форми культурно-освітньої діяльності.
4. Академічна і неформальна освіта у просторі музею.
5. Музей і соціум: концепція культурно-освітньої діяльності сучасного музею.
6. Музей і школа: специфіка двох соціокультурних інституцій.
Змістовий модуль ІІІ.
Тема 7. Методичні засади організації педагогічного процесу в музейному середовищі (2 год.)
План:
1. Особливості використання методів навчання й виховання в музейному просторі. Дидактичні
вимоги.
2.Специфіка музейно-педагогічних методів.
3.Специфіка прийомів педагогічної взаємодії у просторі музею.
4.Музейна експозиція: методичні аспекти роботи.
5.Моделі музейної комунікації.
6.Моделі співробітництва (інтерактивність, комплексність, програмність, трансдисциплінарність).
7.Поняття про музейні педагогічні технології: традиційні, інноваційні, групові, індивідуальні.
Тема 8. Базові форми культурно-освітньої діяльності музею (2 год.)
План:
1.Характеристика та класифікація базових форм культурно-освітньої діяльності музею.
2.Навчальна екскурсія як форма культурно-освітньої діяльності музею. Класифікація навчальних
екскурсій.
3.Методичні основи підготовки та проведення навчальної екскурсії.
4.Педагогічні вимоги щодо проведення навчальних занять у музеї. Роль педагога у проведенні
музейних занять.
Тема 9. Урок в музеї – сучасний підхід до навчання історії та суспільних дисциплін (2 год.)
План:
1. Музейний урок: мета, завдання, структурні компоненти.
2. Етапи підготовки та специфіка проведення музейного уроку.
3. Психолого-педагогічні особливості учнівської аудиторії. Характеристика програм з історії.

4. Соціально-психологічні особливості студентської аудиторії. Напрями роботи зі студентами в
музейному просторі.
Тема 10. Шкільний музей як засіб виховання учнів (2 год.)
План:
1.Організація й напрямки діяльності шкільного музею.
2.Специфічні риси і завдання музею при закладі загальної середньої освіти.
3.Педагогічні умови взаємодії школи і музею.
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ
Вивчення навчальної дисципліни «Музейна педагогіка» потребує: активної пізнавальної
діяльності здобувача вищої освіти на лекційних заняттях, виконання модульних контрольних робіт
(тестових завдань), самостійної роботи, підготовки до практичних занять; роботи з нормативноправовими документами, критичного опрацювання рекомендованої основної та додаткової
літератури. Політика курсу базується на гуманістичній освітній парадигмі, суть якої полягає у
повазі до особистості студента, навчанні у співробітництві; плюралізмі думок як важливій основі
розвитку критичного мислення студентів.
Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки, аргументуючи їх знаннями провідних засад організації
освітнього процесу;

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії;
активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних
занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
- отримати індивідуальні консультації у викладача.
Студент зобов’язаний:
- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу,
запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;
- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил
поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;
- виконати завдання для самостійної роботи;
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття
дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при
наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування
тощо).
Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про
академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями
від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У
процесі навчання забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація результатів, списування,
хабарництво.
Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах
особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.
Розподіл балів
Види роботи
Практичні
заняття
Модульні
контрольні
роботи
Самостійна
робота
Лекції
Залік (захист
проєкту)
Разом

Модуль 1.
15

Модуль 2
15

Модуль 3
20

5

Всього
50
5

5

5

5

15

2

1

2

5
25
100

