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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МУЗЕЇ СВІТУ» 

 

Спеціальність: 242 «Туризм» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

 

Семестр Осінній 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Організація музейної справи, принципи створення і функціонування 

музеїв, їхні види та основні напрями діяльності, історико-культурну 

цінність  колекцій і предметів найвідоміших музеїв України та світу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни «Музеї світу» є формування у студентів 

цілісної уяви про роль музеїв у сучасному суспільстві, організацію 

роботи музеїв та їхнє місце в системі вітчизняних і світових 

туристичних  ресурсів. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння 

теоретичними засадами музейної справи, знання етапів її розвитку; 

вивчення класифікації музеїв, особливостей основних напрямів їхньої 

роботи; формування уяви  про організацію експозиції; оволодіння 

знаннями про найвідоміші музеї України та світу, розкриття ролі музеїв 

у структурі туристичного бізнесу; прищеплення бажання відвідувати 

музеї. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У  результаті вивчення даної навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 
– сутність роботи музеїв, етапи розвитку музейної справи та 

особливості функціонування музеїв; 

– найвідвідуваніші музеї України та світу, а також особливості їх 

колекцій; 

вміти: 

– організовувати відвідання музеїв,  включати відвідання музеїв до 

складу туристичних продуктів; 

– ефективно використовувати музейні зібрання як національне 

багатство і туристичний ресурс. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

В результаті вивчення даної дисципліни формуються наступні 

компетентності: 

– уміння застосовувати фахові знання на практиці, організовувати 

відвідання музеїв,  включати відвідання музеїв до складу туристичних 

продуктів; 

– здатність аналізувати сутність роботи музеїв, етапи розвитку 

музейної справи та особливості функціонування музеїв; 

– володіти інформацією про найвідвідуваніші музеї України та світу, а 

також особливості їх колекцій; 

– уміння ефективно використовувати музейні зібрання як національне 

багатство і туристичний ресурс; 

– здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 



туристичний інформаційний матеріал. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Модуль №1 «Музеї світу як складова ресурсного потенціалу 

туризму» 

Тема 1. Основи музейної справи. Функції та напрями роботи музеїв, їх 

роль у розвитку туризму. 

Тема 2. Класифікація музеїв. Музейна мережа та музейно-туристичні 

кластери.  

Тема 3. Музеї України як національне багатство і туристичний ресурс 

Тема 4. Найвідоміші музеї країн Європи. 

Тема 5. Найвідоміші музеї країн Азії.  

Тема 6. Найвідоміші музеї країн Америки.  

Тема 7. Найвідоміші музеї країн Африки, Австралії та Океанії 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, метод 

проблемного викладу, репродуктивний метод, дослідницький метод, 

порівняльний 

Форми навчання: денна (очна), заочна (дистанційна) 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Музеї світу» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Основи туризмознавства», «Країнознавство», 

«Туристичне країнознавство» та інших. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Музеї світу» є базою для вивчення дисциплін 

«Організація екскурсійних послуг», «Організація рекреаційних послуг» 

та інших. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Рекомендовані джерела: 

3.1.1.  Закон України «Про музеї та музейну справу» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-

%D0%B2%D1%80/page 

3.1.2.  Закон України  «Про охорону культурної спадщини» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 

3.1.3. Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю. 

Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 

2007. – 462 с. 

3.1.4. Веб-портал «Музейний простір» http://prostir.museum/ua 

3.1.5. Заклади культури, фізичної культури і спорту України у 2017 

році.  Статистичний збірник. – К.: Держстат України, 2018. – 95 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3.1.6. Лысикова О.В. Музеи мира: учеб. пособие. - М.: Флинта: 

Наука, 2007. – 128 с. 

3.1.7. Музеї, заповідники, заклади музейного типу України, відкриті 

для відвідування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245062916&cat

_id=244908588 

3.1.8. Романчук А. В. Музейный туризм: Учебно-метод. пособие. — 

Санкт-Петербург, 2010. — 46 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://museumstudy.ru/wp-

content/uploads/2015/12/romanchuk_turizm.pdf 

3.1.9. Рутинський М. Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навч. 

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

3.1.10. Салата О.О. Основи музеєзнавства. – Вінниця: ТОВ 

“НіланЛТД”, 2015. – 164 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/12175/1/O_Salata_NMP_OM_IS.pdf 

3.1.11. International Council of Museums (ICOM)  http://icom.museum/ 

3.1.12. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80/page
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(UNESCO).  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://en.unesco.org/ 

World Tourism Organization (UNWTO). [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.unwto.org/ 

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму і країнознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) САЙЧУК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ 

 
Посада: доцент кафедри міжнародного туризму і країнознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  

Тел.: 406-72-39 

E-mail: saychuk@nau.edu.ua  

viktor.saichuk@npp.nau.edu.ua  
Робоче місце: 7.219 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37961 
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