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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Музейний туризм”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки Бакалавр
напряму
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності, методи,
форми організації туристичної діяльності у просторі музею та
навколомузейному просторі, спрямованої на оволодіння студентами системи
знань, умінь і навичок, загальнолюдських цінностей.
Міждисциплінарні зв’язки: туризм, краєзнавство, психологія, мистецтво,
етика, культурологія, музеологія
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Музейний туризм”
є ознайомлення майбутніх фахівців з головними аспектами туристичної
діяльності у просторі музею у контексті вивчення їх фахової дисципліни.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Музейний туризм” є
ознайомлення майбутніх фахівців з основами ознайомлення майбутніх
фахівців з основами музейного туризму – міждисциплінарної галузі знань,
яка вивчає управління і структуру музеїв (інституціональний підхід), ринок
збуту музейної продукції (інтелектуальної, інформативної, поліграфічної,
сувенірної, книжкової та ін.), музейну аудиторію у системі взаємодії
менеджменту і маркетингу, соціології, психології, педагогіки, а також
культурного, спортивного та регіонального туризму.
Мета кожного заняття – реальне співробітництво і взаємодія викладачів
зі студентами, досягнення високої комунікативності, включення кожного
студента у навчальний процес, вільний вибір індивідуальних завдань,
рефлексія, стимулювання студентів до педагогічного самовиховання й
самоосвіти. Навчальний курс посідає важливе місце у системі формування
наукового світогляду людини. Особлива увага приділяється вивченню ролі
сучасного музейного туризму в контексті розвитку сучасної гуманістичної
освітньої парадигми через систему її основних понять та категорій, розвиток
комунікативних здібностей та розширення світогляду.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Тема 1. Вступне заняття. Туризм як соціокультурне явище. Види туризму,
його особливості та перспективи розвитку (2 год.)
Тема 2. Поняття про музейний туризм і педагогіку дозвілля. Взаємодія
категорій «музей», «туризм», «рекреація», «неформальна освіта», «музейна
педагогіка». Державно-правове регулювання. (2 год.)
Тема 3. Поняття про культурний туризм. Культурний туризм і музейна
інтеграція. (2 год.)
Тема 4. Поняття про спортивний туризм. Класифікації туристичних
маршрутів. Топографія та орієнтування на місцевості. (2 год.)
Тема 5. Туристичний похід та його тактика. Техніка руху та подолання
перепон. (2 год.)
Тема 6. Музейні екскурсії та походи вихідного дня. Туристичні злети, вечори
та конкурси. (2 год.)
Тема 7. Туристичні програми та їх різновиди. Регіональні та віртуальні
спеціальні програми. (2 год.)
Тема 8. Музейний менеджмент у контексті туристичної діяльності. (2 год.)

Змістовий модуль 2

Тема 9. Поняття про атракцію. Методика вивчення факторів, що
забезпечують атрактивність об’єктів музейного туризму. (2 год.)
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Тема 10. Поняття про туристичні дестинації. Регіони туристичних музейних
ресурсів України. Туристичний потенціал Західної України. (2 год.)
Тема 11. Регіони туристичних музейних ресурсів України. Туристичний
потенціал Центральної і Східної України. (2 год.)
Тема 12. Регіони туристичних музейних ресурсів України. Туристичний
потенціал Південної України. (2 год.)
Тема 13. Музейний туризм у системі міжособистісної комунікації.
Туристичний потенціал європейських країн екс-СРСР. (2 год.)
Тема 14. Туристичний потенціал Польщі, Чехії та Словаччини. (2 год.)
Тема 15. Малі та регіональні музеї у системі культурного туризму (2 год.)
Тема 16. Музейна аудиторія і музейний туризм. Сучасні онлайн-сервіси та
ресурси для забезпечення ефективної організації музейного туризму. (2 год.)
Тема 17. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного музейного
туризму. (2 год.)
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