
Дисципліна Вибіркова дисципліна 12. 

«Екскурсознавство і музеєзнавство» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

  Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 Освітньо-професійна програма: «Готельно-ресторанна справа» 

 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

4 курс, 8 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

5 кредитів ЄКТС, 150 год. (лекції – 26 год., практичні – 28 год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни Лисюк Тетяна Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклу. 
 

Що буде вивчатися У процесі вивчення дисципліни «Екскурсознавство і 

музеєзнавство» студенти здобувають науково-професійні знання з 

музеєзнавства, теорії й методики підготовки екскурсій, техніки їх 

проведення, організації екскурсійної діяльності в умовах ринкової 

економіки. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Розуміння змісту екскурсій та музейних установ як 

соціокультурного явища, як одних із дієвих форм пізнання 

минулого і сьогодення та відновлення історичної пам’яті, 

усвідомлення їх ролі у формуванні загальнолюдських цінностей, 

засвоєння основних засад методології і методики екскурсійної та 

музейної діяльності – це основа сучасної успішної діяльності у 

сфері туристсько-дозвіллєвих послуг. Набуття теоретичних знань 

та практичних умінь із проектування нової екскурсії – підбору 

літературних джерел і екскурсійних об’єктів, складання 

екскурсійного маршруту, укладання технологічної карти та 

«портфеля екскурсовода», застосовування методичних 

напрацювань та організаційно-технологічних вимог під час 

надання екскурсійних послуг, оволодіння комплексом 

спеціалізованих вмінь і навиків роботи з екскурсійною групою та 

різноманітними видами музейних послуг, методами дослідження 

музейних фондів та експозицій, прийомами проведення музейних 

екскурсій, – сприятиме належному рівню фахової підготовки 

майбутніх спеціалістів. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результати навчання: набути професійних знань та навичок щодо 

організації екскурсійної діяльності; формувати екскурсійну 

тематику з урахуванням вікових особливостей екскурсантів; при 

створенні нової екскурсії визначати мету, завдання та тему 

екскурсії, правильно вибрати об'єкти показу, їх кількість та 

послідовність показу, вміти створювати технологічну 



документацію: маршрут екскурсії, технологічну картку, 

контрольний текст, «портфель екскурсовода», карток (паспортів) 

екскурсійних об'єктів, список літератури та інших джерел 

екскурсійного матеріалу розкриваючи тему екскурсії; вміти 

здійснювати аналіз якості надання  екскурсійних послуг. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Протягом вивчення дисципліни «Екскурсознавство і 

музеєзнавство»  у бакалаврів повинні сформуватися такі 

компетентності 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя; 

ЗК 07. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності; 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної 

діяльності. 

РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

Інформаційне 

забезпечення 

1. Правові засади екскурсійної діяльності в Україні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://turistic.ua.hotlist.biz/ru/blog/main/548.htm 

2.“Про туризм” : Закон України № 324/95-ВР від 15 вересня 1995 

року (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.  

3. Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

туроператорської діяльності : Постанова КМУ від 11 листопада 

2015 р. № 991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-2015-п.  

4. Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації 

про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію : 

Постанова КМУ від 3 липня 2013 р. № 470 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-2013-п. 

5. Про затвердження Положення про обов’язкове особисте 

страхування від нещасних випадків на транспорті : Постанова 

КМУ 959 від 14.09.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-96-п.  

6. Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної 

діяльності : Наказ Державної туристичної адміністрації України, 

Державного комітету статистики України 12.11.2003 N 142/394 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1128-03.  

7. Всесвітня туристична організація. – Режим доступу : 

http://www2.unwto.org/.  
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