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1. Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок з основних принципів організації діяльності музеїв та обслуговування туристів у 

них. 

2. Завдання: вивчення основних понять, сутності музеєзнавства, ознайомлення з історією 

виникнення й розвитку музеїв, опанування основних принципів та законів музейного 

маркетингу та менеджменту, аналіз стану музеїв та визначення перспектив їх подальшого 

розвитку, формування знань щодо особливостей музеїв світу на сучасному етапі. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент, після опанування дисципліни: 

знання і розуміння: 

основних понять, суті та ролі музеєзнавства в суспільному житті  

особливостей предметної області на практиці й готовності до застосування знань з 

урахуванням конкретних ситуацій  

методології ефективного спілкування з колегами та споживачами послуг музеїв, 

представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 

використовуючи відповідну лексику та термінологію рідною мовою чи іноземною  

підходів до аналізу особливості музеїв світу для орієнтації клієнта у виборі туристичного 

продукту (маршруту)  

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати факти, дати, райони розташування музеїв, особливості культур та ін.  

уміння орієнтуватися в особливостях побудови музейних експозицій та проведення 

музейних екскурсій  

уміння розумітися на особливостях функціонування відомих музеїв світу  

уміння мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично 

оцінювати наслідки продукованих ідей  

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні:  

 - при розробці принципів організації діяльності музеїв 

 - при розробці концепції обслуговування туристів в музеях  

 - при розробці основних принципів та законів музейного маркетингу та менеджменту 

 - при розробці методичних засад аналізу стану музеїв та визначення перспектив їх 

подальшого розвитку 

2) на рівні підприємства: 

 - при розробці методології ефективного спілкування з колегами та споживачами послуг 

музеїв 

 - при розробці підходів до аналізу особливості музеїв світу для орієнтації клієнта у виборі 

туристичного продукту 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Історія виникнення та розвитку музейної справи 

Тема 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна  



Тема 2. Історія виникнення й розвитку музеїв  

Тема 3. Класифікація музеїв  

Тема 4. Музейні фонди та екскурсійне обслуговування в музеях  

Тема 5. Фондова, експозиційна та науково-дослідницька діяльність музеїв  

Тема 6. Музейний менеджмент та маркетинг  

Тема 7. Культурно-масова діяльність музеїв 

Змістовий модуль 2. Особливості музеїв України та світу 

Тема 8. Музеї України  

Тема 9. Обласні музеї України  

Тема 10. Провідні музеї світу  

Тема 11. Музеї США та Канади  

Тема 12. Музеї Азії та Австралії 

Тема 13. Музеї Африки та Латинської Америки 

Тема 14. Потенціал музеїв в туристичній індустрії 

 

6. Викладацький склад: к.п.н., доцент Богатирьова Г.А. 

 

 


