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Дисципліна – «ЕКСКУРСОЗНАВСТВО ТА ЕКСПОЗИЦІЙНА РОБОТА В
МУЗЕЯХ»
Кількість кредитів – 10
Семестри / Форма контролю – 7 / залік; 8 / Екзамен.
Викладач – к. і. н., доц., доцент кафедри культурології та музеєзнавства
Костюк Лариса Кіндратівна
Анотація дисципліни
У підготовці бакалаврів з музеєзнавства, пам’яткознавства окреме
місце відводиться навчальній дисципліні «Екскурсознавство та експозиційна
робота в музеях». Дисципліна читається на заключному 4 курсі після
вивчення низки предметів з музейної справи та охорони пам’яток історії та
культури. Зміст дисципліни спрямований на вивчення історії екскурсійної
справи; основних понять і категорій екскурсійної теорії; функцій, ознак та
класифікацій екскурсій; методики підготовки екскурсій та їх методичного
забезпечення; етапів підготовки екскурсії; техніки проведення екскурсій;
специфіки методів показу і розповіді в проведенні екскурсії; особливостей
проведення різних видів екскурсій; організації експозиційної роботи в музеях
та основних засад професійної майстерності екскурсовода. Знання, здобуті в
результаті вивчення дисципліни, сприятимуть формування сучасного
фахівця-музейника, який вміє розробляти різні види екскурсій з урахуванням
пізнавальних потреб індивіда на підставі знань екскурсійних ресурсів закладу
культури, використовувати існуючі інноваційні технології розробки
екскурсійної програми; застосовувати провідні методичні прийоми та новітні
техніки ведення екскурсії; проектувати експозиційні платформи в музеях.
Мета
Забезпечити навчання здобувачів вищої освіти шляхом формування і
розвитку компетентностей, необхідних для здійснення музеєзнавчої
діяльності з акцентом на засвоєння культурно-історичних та методологічних
засад екскурсознавства і експозиційної роботи, надбання практичних умінь з
проектування
експозиційних
платформ
і
основ
екскурсійного
обслуговування, а також закріплення програмних результатів дисципліни.





Завдання
засвоєння історії основ екскурсійної теорії;
оволодіння основними прийомами екскурсійної методики;
придбання практичних умінь розробки та проведення екскурсій;
використання сучасних підходів у проектуванні та побудові музейної
експозиції.
Компетентності, які формуються у процесі вивчення дисципліни

Загальні компетентності:
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Зк02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
Зк03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Зк06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні компетентності:
Ск01. Здатність аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній
системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії у
контексті світової історії.
Ск02. Здатність діяти відповідно до чинного законодавства (України та
міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.
Ск04. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурнопросвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.
Програмні результати навчання, які закріплюються при вивченні
дисципліни
Знання:
Зн01. Музеєзнавчої та пам’яткознавчої термінології, історії та теорії
музеєзнавства, основ пам’яткознавства.
Зн06. Ретроспективних форм експозиційної практики музеїв та сучасних
підходів до принципів і методів побудови експозицій.
Зн07. Методики і техніки підготовки та проведення екскурсій і їх методичне
забезпечення.
Вміння:
Вм01.
Володіти
професійною
термінологією
з
музеєзнавства,
пам’яткознавства.
Вм07. Складати розширену тематичну структуру експозиції, яка розподілена
на розділи, теми, підтеми.
Вм09. Розробляти концепцію, структуру екскурсії та її проводити.
З робочою програмою та силабусом можна ознайомитися на кафедрі
культурології та музеєзнавства
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди
12.45 год. - 14.10 год.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосуботи
08.00 год. - 09.20 год.
Емейл викладача: larusa.kostiuk@gmail.com

