
Дисципліна – «ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ» 

Кількість кредитів – 3 

Семестри / Форма контролю – 2 / залік;  

Викладач – к. і. н., доц., доцент кафедри культурології та музеєзнавства   

                      Костюк Лариса Кіндратівна 

 

Анотація дисципліни 

У підготовці магістрів з музеєзнавства, пам’яткознавства окреме 

місце відводиться навчальній дисципліні «Виставкова діяльність музеїв». 

Дисципліна викладається на першому  курсі магістратури у 2 семестрі після 

вивчення низки предметів з музеєзнавства. Зміст дисципліни спрямований на 

вивчення основних понять і категорій виставкової діяльності; методики 

відбору артефактів для підготовки проєкту виставки; технології етапів 

підготовки виставки та їх методичне забезпечення; особливості підготовки 

інноваційних PR-акцій та реклами виставкових проєктів; підготовка 

експозиції виставки та її презентація; використання виставки в екскурсійній 

діяльності музеїв; прогноз очікуваних короткострокових та довгострокових 

результатів виставкової діяльності музеїв; виставкові проєкти Рівненського 

обласного краєзнавчого музею. 

 Знання, здобуті в результаті вивчення дисципліни, сприятимуть 

формування сучасного фахівця-музейника, який вміє розробляти різні види 

виставкових проєктів з урахуванням пізнавальних потреб соціокультурного 

середовища на підставі ресурсів музейного закладу; використовувати існуючі 

інноваційні технології розробки виставкових проєктів та їх популяризації; 

застосовувати провідні методичні прийоми та новітні техніки презентації 

виставкової діяльності музеїв; проєктувати виставкові платформи в музеях. 

 

Мета 

Забезпечити  навчання здобувачів вищої освіти шляхом формування і 

розвитку компетентностей, необхідних для здійснення музеєзнавчої 

діяльності з  акцентом на засвоєння питань виставкової діяльності музеїв, 

надбання практичних умінь з проектування експозиційних платформ 

музейних виставок, організації їх презентацій та використання в  

екскурсійному обслуговуванні відвідувачів музею, а також закріплення 

програмних результатів дисципліни.  

 

Завдання 

 засвоєння понятійно-категорійного дискурсу виставкової діяльності музеїв; 

 оволодіння основними етапами підготовки виставкової діяльності музеїв; 

 придбання практичних умінь  розробки виставкового проєкту та його 

реалізації;  

 використання сучасних інноваційних підходів у виставковій діяльності 

музеїв. 

Компетентності, які формуються у процесі вивчення дисципліни 

 



Загальні компетентності: 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність розробляти та управляти проектами; 

 

Спеціальні компетентності: 

 здатність адаптувати та конфігурувати сучасні теоретико-методологічні 

підходи у предметній області, застосовувати знання, уміння та навички у 

сфері охорони і збереження музейних предметів та історико-культурних 

пам’яток;  

 здатність до здійснення експозиційної, науково-фондової, виставкової, 

екскурсійної, культурно-просвітницької діяльності на основі теорії музейної 

справи, музейного джерелознавства та інших професійно профільованих 

знань;  

 здатність здійснювати музеєфікацію та розробляти і реалізовувати музейні 

проекти в умовах конкуренції закладів культури, використовуючи сучасні 

технології;  

 

Програмні результати навчання, які закріплюються при вивченні 

дисципліни 

 

 виявлення методики соціокультурного проектування у музейній практиці, 

проведення наукової, фондової, виставкової, рекламної діяльності музеїв; 

 використовувати аналітичний та методичний інструментарій для виявлення 

проблем у музейній та пам’яткознавчій діяльності з метою їх оптимального 

вирішення;  

 розробляти та проводити науково-дослідну, експозиційну та екскурсійну 

роботу в музеях, реалізовувати соціокультурне проектування у музейній 

практиці; 

 

З робочою програмою та силабусом можна ознайомитися на кафедрі 

культурології та музеєзнавства 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди 

12.45 год. - 14.10 год. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосуботи 

08.00 год. - 09.20 год. 

Емейл викладача: larusa.kostiuk@gmail.com 
 


