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Опис навчальної дисципліни
Формування у студентів системи знань з музеєзнавства, вивчення всіх існуючих у
сучасному світі форм, видів та напрямків діяльності музеїв, принципів і методів створення
музейної експозиції та основних напрямів її використання для забезпечення туристичної
діяльності.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., семінарські заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з презентаціями та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
З історії України, туризмознавства, географії туризму, організації туризму
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• знати, розуміти і вміти використовувати на
• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
практиці базові поняття з теорії туризму,
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
організації туристичного процесу та туристичної
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
також світоглядних та суміжних наук. (ПР02);
громадянина в Україні (К01);
• знати і розуміти основні форми і види туризму, • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
їх поділ (ПР03);
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
• пояснювати
особливості
організації історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця
у загальній системі знань про природу і суспільство та у
рекреаційно-туристичного простору (ПР04);
• аналізувати
рекреаційно-туристичний розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного
потенціал території (ПР05);
• застосовувати у практичній діяльності відпочинку та ведення здорового способу життя (К02);
принципи і методи організації та технології • здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03);
• здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04);
обслуговування туристів (ПР06);
• організовувати
процес
обслуговування • знання та розуміння предметної області та розуміння

Програмні результати навчання
споживачів туристичних послуг на основі
використання
сучасних
інформаційних,
комунікаційних і сервісних технологій та
дотримання стандартів якості і норм безпеки
(ПР09);
• діяти у відповідності з принципами соціальної
відповідальності та громадянської свідомості
(ПР16);
• адекватно
оцінювати
свої
знання
і
застосовувати їх в різних професійних ситуаціях
(ПР18);
• приймати обґрунтовані рішення та нести
відповідальність за результати своєї професійної
діяльності (ПР21).

Назва теми
Тема 1. Музеєзнавство
як наука: об’єкт,
предмет, методи, історія
розвитку
Тема 2. Музейні заклади
як соціокультурні
об’єкти: функції,
структура, класифікація
Тема 3. Туристична
характеристика
визначних музеїв світу
та України

Тема 4. Основні
напрями діяльності
музеїв
Тема 5. Ринкові засади
музейного менеджменту
та маркетингу
Тема 6. Організація
екскурсійної діяльності
у музеях.
Тема 7. Музейна мережа
Полтавської області та
перспективи розвитку
музейного туризму

1.
2.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
специфіки професійної діяльності (К15);
• здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал
територій (К17);
• розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19);
• розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного туристичного обслуговування (готельного,
ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного
(К20);
• здатність розробляти, просувати, реалізовувати та
організовувати споживання туристичного продукту (К21);
• здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами
законодавства (К29).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
Види робіт
тем
Модуль 1. Основи музеєзнавства
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на теми: «Історія розвитку
домашнього завдання; обговорення музейної справи в Україні». «Історія розвитку
матеріалу
занять;
виконання музейної справи у світі» «Історія розвитку
навчальних
завдань;
завдання музейної справи в Полтаві»
самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на теми: «Вітчизняне
домашнього завдання; обговорення законодавство про музеї»;
«Музеї
та
матеріалу
занять;
виконання просвітництво»; «Музеї та наука»
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на тему: «Музей як
домашнього завдання; обговорення туристичний об’єкт» (музей обирається студентом
матеріалу
занять;
виконання довільно
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування.
Модуль 2. Основи музейної справи
Відвідування
занять;
захист Підготувати презентацію на тему «Організація
домашнього завдання; обговорення науково-дослідницької роботи в музеї»
матеріалу
занять;
виконання «Фондова діяльність в музеях», «Краєзнавство та
навчальних
завдань;
завдання музейна справа», «Музеї та біографо-соціальні
самостійної роботи; тестування.
туристичні ресурси»
Відвідування
занять;
захист Підготувати презентацію на теми: «Інноваційні
домашнього завдання; обговорення інформаційні технології у музейній справі», «PRматеріалу
занять;
виконання комунікації у музейній справі», «Сучасні
навчальних
завдань;
завдання маркетингові методи у діяльності музейних
самостійної роботи; тестування.
закладів»
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповідь на теми « Музеї та
домашнього завдання; обговорення екскурсійно-туристична діяльність», « Пріоритетні
матеріалу
занять;
виконання напрями розвитку національної музейної мережі.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист Підготувати авторську
програму оглядової
домашнього завдання; обговорення екскурсії «Музеями Полтави»
матеріалу
занять;
виконання Підготувати авторську
програму культурнонавчальних
завдань;
завдання пізнавального туру вихідного дня «Музеями
самостійної роботи; тестування.
Полтавської області»
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (50 % від можливої максимальної кількості балів за вид
діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний або сімейні обставини).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);
списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та
підготовки практичних завдань, що передбачають використання он-лайн – ресурсів, у процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом, за який нараховуються бали За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (9 бали);
обговорення матеріалу занять (9 бали); виконання навчальних та навчально-дослідних завдань
50
(15 балів); завдання самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (12 балів); навчально-дослідних завдань (15 балів); завдання
50
самостійної роботи (4 балів);поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

