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Освітня програма включає такі відомості:
Розділи програми Рекомендації щодо заповнення та назви 

документу з якого необхідно використати дані
І. Загальна характеристика освітньої програми

Вищий навчальний заклад Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень

Освітній ступінь бакалавр
Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Спеціалізація Музейні комунікації у сфері освіти та культури
Кваліфікація Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства, 

фахівець з музейних комунікацій у сфері освіти та 
культури.

Тип диплома та обсяг 
програми

Одиничний для ОС «бакалавр» -  240 кредитів / 
60 кредитів на рік

Рівень програми перший (бакалаврський) рівень -  6 рівень НРК

Мета і завдання 
освітньої програми

- формування особистості фахівця, здатного 
розвивати загальні і фахові компетентності для 
реалізації професійних завдань в галузі музейної та 
пам’яткоохоронної справи, музейно-педагогічної 
діяльності;
- забезпечення міждисциплінарної підготовки в 
галузі музейної та пам’яткоохоронної справи, 
екскурсійної роботи.

Вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть 
розпочати навчання за 
цією програмою

Загальна середня освіта.
**

II. Зміст освітньої програми
1. Предметна область, 

напрям
Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності 
(феномени, явища або проблеми, які 
вивчаються):

■ музейна та пам’яткоохоронна справа;
■ історико-культурна та природна спадщина;
■ технології педагогічної взаємодії у музейному 

просторі.

Цілі навчання:
■ формування компетентностей для організації 

професійної діяльності в галузі музейної та 
пам’яткоохоронної справи;

■ формування вмінь організації педагогічної 
взаємодії у просторі музею;
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■ набуття навичок екскурсійної роботи;
■ формування здатності до організації шкільної, 

музейної і краєзнавчої роботи в навчальному 
закладі.

Теоретичний зміст предметної області:
■ фундаментальна загально-історична, психолого- 

педагогічна, культурно-історична, 
джерелознавча, музеєзнавча, пам’яткознавча 
підготовка;

■ сучасні музейні практики та особливості 
функціонування музеїв різного типу;

■ інноваційні педагогічні технології та практики 
використання історико-культурного та 
природного ресурсу в сучасному світі.

Методи, методики та технології:
■ технології охорони та зберігання культурно- 

історичного фонду;
■ методи побудови музейних експозицій;
■ методи музейної педагогіки, екскурсійної та 

просвітницької діяльності;
■ методики роботи з різновіковою аудиторією;
■ методики актуалізації та популяризації 

матеріальної та нематеріальної історико- 
культурної спадщини;

■ інформатизація та віртуалізація історико- 
культурної спадщини.

Інструменти та обладнання:
■ об’єкти історико-культурної спадщини;
■ загальноосвітні школи;
■ заклади музейно-заповідної мережі України;
■ сучасні інформаційно-комунікативні технології.

3. Напрям програми та 
спеціалізації

Професійна для ОС «бакалавр»

4. Особливості освітньої 
програми

Програма передбачає міждисциплінарний характер 
викладання, наявність різноманітних практик, 
стажування за кордоном, запрошення іноземних 
вчених, академічну мобільність студентів та 
викладачів.
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III. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за 
навчальними дисциплінами підготовки

Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг
Кредити Г одини

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИІТЛІНИ
Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

3 90

Історія України 3 90
Історія української культури 3 90
Філософія 3 90 ‘
Політологія 3 90
Іноземна мова 12 360
Фізвиховання 3 90
Вступ до спеціальності 3 90
Історія світових музеїв 4 120
Історія та культура Європи 5,5 165
Сучасна укр. мова з практикумом 6 180
Історія мате іальної культури і побуту 4 120
Історія зарубіжного мистецтва 4 120
Основи педагогіки 4 120
Основи науково-педагогічних 
досліджень

3 90

Педагогіка дозвілля 4 120
Історія архітектурних стилів та 
образотворчого мистецтва

4 120

М етодика організації гурткової та 
краєзнавчої роботи

3 90

Основи міжособистісної комунікації 3 90
Теоретичні основи музеєзнавства 4 120
Педагогічна творчість 4 120
Основи пам’яткознавства 3 90
Наукове комплектування, облік та 
зберігання музейних предмет в

4 120

Експозиційна робота музеїв 4 120
Безпека життєдіяльності 3 90
Етнографія України 4 120
Музейний туризм 4 120
Менеджмент і маркетинг в музейній 
діяльності

4 120

Психологія загальна, вікова та педагогічна 7 210
Теорія і практика екскурсі ної справи 4 120
Стилі навчання в музеї 4 120
Теоретичні основи атрибуції музейних 
предметів

4 120

Прикладна музеологія 4 120
Історія музейної та архівної справи 4 120
Профілі сучасних музеїв 4 120
Музейна педагогіка 3 90
Іст ричне краєзнавство 4 120
Основи візуальной грамотності 5 150
Курсова робота 6 180
Навчальна (музейно-ознайомча) практика 3 90
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Навчальна (музейно-екскурсійна) 
практика

3 90

Навчальна (педагогічна) практика 4,5 135
Виробнича практика 6 180
Державні ек амени 3 90

Всього 180 5400
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБО 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛ
РУ
ІНИ

Основи риторики 3 90
Естетика та мистецтво ХХ-ХХІ ст. 3 90 .
Основи економічних знань 3 90
Основи екології 3 90
Охорона історико-культурної спадщини 3 90
Наукові основи проектування музейної 
експозиції

3 90

Комп’ютерна графіка 3 90
Спеціальні історичні дисципліни 4 120
Соціологічні дослідження в музеї 4 120
Основи міжкультурної комунікації 3 90
Сучасні музейно-педагогічні технології 3 90
Історико-краєзнавчі музеї України 3 90
Друга іноземна мова (польська, 
французька)

3 90

Сучасні музейно-педагогічні програми і 
проекти

3 90

Культура мультимедіа 3 90
Художнє експонування у світовій 
музейній практиці

4 120

Організація і діяльність шкільних музеїв 4 120
Історико-культурні ресурси України 3 90

Всього 65 1950
Всього за час навчання 240 7200

IV. Працевлаштування та продовження освіти
1. Професійні права Професії та професійні назви робіт зазначаються 

згідно чинної редакції Національного 
класифікатору України: класифікатор професій 
ДК 003:2010:

1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, 
відпочинку та спорту
1319.81 Директор (керівник) малого підприємства 
(у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.) 
3414 Екскурсовод
3414 Організатор подорожей (екскурсій)
33 Фахівці в галузі освіти
232 Вчителі середніх навчальних закладів
23471 Методист позашкільного закладу
2359.2 Педагог-організатор
2419.2 Консультант з питань історії_______________
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2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна 
справа, музеєзнавство)
2431.1. Науковий співробітник-консультант 
(архівна справа, музеєзнавство)
2431.2. Експерт з комплектування музейного та 
виставочного фонду
2431.2. Зберігай експонатів
2447.1 Науковий співробітник-консультант 
(проекти та програми у сфері матеріального та 
нематеріального виробництва)
2481.2 Екскурсознавець
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу

2. Продовження освіти 
(академічні права)

Бакалавр за спеціальністю «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство» має можливість вступу до 
магістратури за спеціальністю «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство» та може продовжити навчання в 
університетах за освітнім рівнем «Бакалавр» 
(освітній рівень -  бакалавр) за спорідненими 
спеціальностями.

V. Стиль та методика викладання
1. Підходи до викладання 

та навчання.
Освітньо-педагогічний процес здійснюється на 
засадах компетентнісного, системного, 
інтегративного, культурологічного, розвивального, 
стратегічно-орієнтованого підходів із 
застосуванням технологій проблемно- 
орієнтованого навчання, самонавчання, навчання на 
основі досліджень, кооперованого навчання, 
навчання шляхом «відкриттів», що визначає 
демократичний, гуманістично-творчий стиль 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студентів. 
Викладання проводиться у вигляді аудиторних 
занять (лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні 
лекції, практичні, семінарські, тренінги, майстер- 
класи), позааудиторних занять (самостійна робота 
студентів, консультації, написання та захист 
курсових, проектних робіт та кваліфікаційних 
випускових робіт, практики).

2. Форма атестації 
здобувачів вищої 
освіти

Оцінювання навчальних досягнень студентів за 
семестр здійснюється за 100-бальною шкалою, 
після чого переводиться у національну 4-х бальну 
шкалу оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та шкалу ЕСТ8.
Види контролю: поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, самоконтроль.
Форми контролю: усне та письмове опитування, 
тестові завдання, контрольні та творчі роботи,
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співбесіда, колоквіум, презентації, проектна робота, 
усні екзамени. Атестація здійснюється у формі 
комплексного державного кваліфікаційного 
екзамену з фахових дисциплін, комплексного 
екзамену зі спеціалізації.

VI. Компетентності

1 Програмні
компетентності

Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність (здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі музейної справи і 
охорони пам’яток, краєзнавчої роботи, культурно- 
освітньої діяльності музеїв, що передбачає 
застосування певних теорій та методів відповідної 
науки і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.
2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії.
3. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях.
4. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.
5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.
7. 'Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня.
9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.
10. Здатність працювати в команді.
11. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети.
12. Навички міжособистісної взаємодії.
13. Здатність розробляти та управляти проектами.
14. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.
15. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.
16. Здатність усвідомлювати рівні можливості та 
тендерні проблеми.
17. Базові знання основ філософії, психології,

8



педагогіки, що сприяють розвитку загальної 
культури й соціалізації особистості.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

1. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо відповідно до розуміння тенденцій 
розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

2. Здатність до розуміння структури, механізмів 
та напрямів діяльності музеїв, заповідників, 
пам’яткоохоронних установ.

3. Здатність до організації міждисциплінарної 
педагогічної діяльності в музеї у взаємодії з 
навчальним закладом.

4. Здатність аналізувати й узагальнювати 
історичний матеріал у певній системі, 
оцінювати найважливіші події та явища 
української історії у контексті світової історії.

5. Здатність діяти відповідно до чинного 
законодавства (України та міжнародного) щодо 
музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

6. Здатність до проведення краєзнавчої роботи в 
навчальному закладі у взаємодії з музеями.

7. Здатність застосовувати знання, уміння та 
навички у сфері охорони і збереження 
музейних предметів та історико-культурних 
пам’яток.

8. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 
культурно-просвітницької діяльності на основі

«'професійно профільованих знань.
9. Здатність до атрибуції музейних об’єктів.
ІО.Здатність до діяльності на основі сучасних

знань щодо обслуговування відвідувачів.
11. Здатність до організації туристичної та 

екскурсійної діяльності.
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2. Професійні
компетентності

1. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо відповідно до розуміння тенденцій 
розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

2. Здатність до розуміння структури, механізмів 
та напрямів діяльності музеїв, заповідників, 
пам’яткоохоронних установ.

3. Здатність до організації міждисциплінарної 
педагогічної діяльності в музеї у взаємодії з 
навчальним закладом.

4. Здатність аналізувати й узагальнювати 
історичний матеріал у певній системі, 
оцінювати найважливіші події та явища 
української історії у контексті світової історії.

5. Здатність до проведення краєзнавчої роботи в 
навчальному закладі у взаємодії з музеями.

6. Здатність застосовувати знання, уміння та 
навички у сфері охорони і збереження 
музейних предметів та історико-культурних 
пам’яток.

7. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 
культурно-просвітницької діяльності на основі 
професійно профільованих знань.

8. Здатність до атрибуції музейних об’єктів.
9. Здатність до діяльності на основі сучасних 

знань щодо обслуговування відвідувачів.
10.Здатність до організації туристичної та 

екскурсійної діяльності.

VII. Результати навчання
Програмні результати 
навчання

*#1. Володіти професійною термінологією 3 
музеєзнавства, пам’яткознавства та краєзнавства.

2. Планувати та організовувати 
міждисциплінарну педагогічну діяльність в музеї у 
взаємодії з навчальним закладом.

3. Аналізувати й узагальнювати історичний 
матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші 
події та явища української історії у контексті 
світової історії.

4. Здійснювати класифікацію музеїв та 
визначати організаційну структуру, основні 
завдання, напрями діяльності музею.

5. Організовувати краєзнавчу роботу в 
навчальному закладі у взаємодії з музеями.

6. Визначати стан збереженості музейних 
предметів.

7. Здійснювати первинну реєстрацію та 
наукову інвентаризацію музейних предметів.
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8. Створювати оптимальні умови для 
зберігання музейних фондів.

9. Складати розширену тематичну структуру 
експозиції, яка розподілена на розділи, теми, 
підтеми.

10. Класифікувати музейні предмети за 
типами, родами і видами джерел та складати 
облікову картку з вичерпною інформацією про 
пам’ятку.

11. Формувати план культурно-освітньої
роботи та організовувати культурно-освітні заходи 
з урахуванням потреб різних верств населення.

12. Розробляти концепцію, структуру різних 
видів екскурсій, інтегрованих музейних уроків з 
різних предметів та проводити їх відповідно до 
поставлених завдань.

13. Розробляти музейно-педагогічні програми 
і проекти.

14. Проводити пошукову роботу для
виявлення нових об’єктів культурної спадщини.

15. Збирати, аналізувати інформацію,
оцінювати значення культурних цінностей, об’єктів 
культурної спадщини.

16. Працювати з іншими у
мультидисциплінарному і мультинаціональному 
середовищі.

17. Використовувати основи менеджменту та 
маркетингу в музейній діяльності.

18. Застосовувати сучасні інформаційні
технології у професійній діяльності.

19. Здійснювати усні та письмові презентації 
рідною та іноземною мовами.

11



VIII. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних 
компетентностей та результатів навчання

Компетентності, якими 
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання Найменування 
навчальних дисциплін, 

практик
І. Цикл загальних компетентностей

•  принципи і засоби 
професійного мовлення;
•  особливості української мови 
як державної, її комунікативно- 
соціальні функції;
• специфіку функціональних 
стилів сучасної української 
літературної мови;
•  основи ведення ділової 
документації українською 
мовою;
• основні принципи 
професійного спілкування 
українською мовою;
• основи педагогічної 
термінології;
• види документів, пов’язаних 
із професійною діяльністю, 
реквізити документів, правила їх 
оформлення;
• терміни та професіоналізми, 
які використовуються у 
фаховому спілкуванні;
• лексичні, морфологічні, 
синтаксичні норми сучасної 
української літературної мови у 
професійному спілкуванні;
• особливості професійного 
спілкування;
•  основи культури 
професійного спілкування;
• етикет професійного 
спілкування.

•  чітко визначати і користуватися 
двома формами професійного 
мовлення: усною і писемною, 
знати їх особливості;
•  володіти навичками культури 
мовлення і нормами української 
літературної мови;
•  складати професійні тексти та 
документи, дотримуючись норм 
сучасної української літературної 
мови, використовуючи методику 
складання фахової документації, 
термінологічні словники тощо;
• здійснювати аналіз і коригувати 
тексти фахової інформації 
відповідно до норм української 
літературної мови;
•  перекладати тексти 
українською мовою, працюючи з 
іншомовними фаховими текстами, 
використовуючи термінологічні та 
електронні словники;
•  логічно формувати думки, 
дотримувати послідовності й 
точності викладу;
• володіти принципами і 
засобами професійного 
спілкування;
•  володіти етикою та культурою 
діалогу.

Українська мова (за
професійним

«.
спрямуванням)

• сутність основних проблем 
історії та сучасного буття народу 
України;
•  основні закони та етапи 
розвитку людської спільності, 
витоки;

• української нації та її місце в 
загальнолюдських процесах;
•  суспільно-економічні, 
політичні та культурні процеси 
історичного
розвитку українського народу,

•  порівнювати, пояснювати, 
аналізувати, узагальнювати і 
критично оцінювати історичні 
факти та діяльність осіб, 
спираючись на отримані знання, 
на основі альтернативних поглядів 
на проблеми;
•  оцінювати події та діяльність 
людей в історичному процесі 3 
позиції загальнолюдських 
цінностей;
•  користуватися науковою 
термінологією;

Історія України
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історичні події;
• зародження та розвиток 
української державності;
• процеси розбудови сучасної 
незалежної української держави, 
діяльність історичних осіб і 
політичних партій.

•  визначати роль людського 
фактора в історії, давати 
різнобічну характеристику 
історичним особам, розкривати 
внутрішні мотиви їхніх дій;
•  вміти аргументовано, на основі 
історичних фактів відстоювати 
власні погляди на ту чи іншу 
проблему, толерантно ставитися 
до протилежних думок, 
співставляти історичні події, 
процеси з періодами (епохами).

«.

•  цивілізаційні витоки і 
чинники формування української 
культури
та основні етапи її розвитку;
•  головні напрями розвитку 
духовної культури України;
• міжкультурні зв ’язки України 
з країнами Європи та світу;
• світоглядні особливості, 
архетипи української культури 
та їх зв’язок з національним 
характером;
•  проблеми та перспективи 
розвитку української культури в 
сучасному цивілізаційному 
процесі.

•  збирати, систематизувати 
інформацію, здійснювати 
порівняльний аналіз та 
використовувати її у практичній 
діяльності;
• аналізувати на основі наукової 
методології суспільствознавчих 
дисциплін багатий фактичний 
матеріал із історії української 
культури;
•  визначати можливості 
культурних запозичень відповідно 
до національних інтересів 
України;
•  ідентифікувати явища культури 
за їх  національною 
приналежністю та стильовими 
особливостями;
•  характеризувати основні 
напрями розвитку культури в їх 
історичній ретроспективі та 
перспективі.

Історія української 
культури

• становлення та розви ток  
пол ітології, ї ї  об 'єкт предм ет 
та методи;
• історію  розвитку  та стан  
сучасної пол ітології;
•  сучасні знання за окрем им и 
розділам и п ол ітології 
(пол ітична ф ілософ ія, 
пол ітична соц іологія , 
пор івняльна пол ітологія , 
теорія  м іж народної п ол іти ки , 
пол ітична історія , п рикладна 
п олітологія , теоретичн а 
п ол ітологія , геополітика);
•  м етодів пол ітологічного  
аналізу , інф орм ування і 
прогнозу відносно поточних 
політичних ситуацій ;
•  сутності влади як

• визначати теоретичні, духовні, 
прикладні та інструментальні 
компоненти політичного знання, 
їх  роль і функції в підготовці 
політичних рішень;
•  аналізувати сутність політичної 
влади, держави, політичного 
життя, розрізняти політичні 
відносини і процеси, суб'єкти і 
об'єкти політики;
• класифікувати політичні системи 
і режими, партійні та виборчі 
системи;
• компетентно володіти 
категоріальним базисом 
політології для розкриття сутності 
явищ та політичних процесів у 
суспільстві, взаємодії 
політологічних теорій з іншими 
галузями гуманітарного знання,

Політологія
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суспільного явищ а та  суб 'єкти  
і об 'єкти  п ол іти чн ої влади.

насамперед -  соціоекономічним;
•  уміння компетентно будувати 
інформаційне спілкування в 
професійному і непрофесійному 
комунікативному середовищі з 
урахуванням існуючого 
соціокультурного контексту;
•  самостійно оцінювати та 
узагальнювати опрацьований 
матеріал, опрацювати 
різноманітний інформаційний 
матеріал, робити висновки та 
приймати рішення.

«.

•  знати граматичні структури, 
що є необхідними для гнучкого 
вираження відповідних понять, а 
також для розуміння і 
продукування широкого кола 
текстів професійного 
спрямування;
• правила англійського 
синтаксису, що дасть можливість 
розпізнавати і продукувати 
широке коло текстів;
• мовні форми, властиві для 
офіційних та розмовних регістрів 
професійного мовлення;
• володіти широким 
словниковим запасом (у т.ч. 
професійною термінологією), 
необхідним в академічній і 
професійній сферах;
• розуміти, як ключові цінності, 
переконання та поведінка в 
академічному і професійному 
середовищі України 
відрізняються при порівнянні 
однієї культури 3 іншими 
(міжнародні, національні, 
інституційні особливості);
•  застосовувати міжкультурне 
розуміння у процесі 
безпосереднього усного і 
писемного спілкування в 
академічному та професійному 
середовищі;
•  належним чином поводитися й 
реагувати у типових світських, 
академічних і професійних 
ситуаціях повсякденного життя, 
а також знати правила взаємодії 
між людьми у таких ситуаціях 
(розпізнавання відповідних 
жестів, спілкування очима,

• описати роль мови у житті 
суспільства;
• висловити основні вимоги до 
складання документів;
•  вибрати граматичні форми у 
діловому мовленні;
•  використовувати програмний 
лексичний матеріал у 
підготовленому та/або 
непідготовленому (відповідно до 
вимог до кожного рівня) 
монологічному та діалогічному 
мовленні в межах професійної 
тематики;
• читати тексти в обсязі, 
передбаченому програмою;
• здобувати та аналізувати 
інформацію при прослуховуванні 
аудіоматеріалів у передбаченому 
програмою обсязі, темпі мовлення, 
а також відповідного рівня 
лексичної та граматичної 
складності;
•  вести бесіду-діалог проблемного 
характеру відповідно до 
програмної тематики та 
комунікативної функції;
•  реферувати (усно та письмово) 
оригінальні педагогічні тексти;
• здійснювати адекватний 
переклад документів 
педагогічного спрямування з 
англійської мови на українську (з 
української на англійську).

Іноземна мова
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усвідомлення значення фізичної 
дистанції та розуміння 
жестикуляції у кожній з таких 
ситуацій);
• термінологію та ідіоматичні 
вирази мови ділового 
спілкування;
• особливості письмового 
оформлення ділових документів 
англійською мовою;
•  особливості ділового та 
офіційного стилю;
• міжкультурні елементи ділової 
англійської мови.
• основні етапи розви тку  
св ітової та  українсько ї 
ф ілософ ської дум ки , основні 
проблеми сучасної ф ілософ ії;
•  важ ливі проблем и ф ілософ ії 
зі сфер онтології, 
ф ілософ ської 
антропології, гн осеології, 
соц іальної ф ілософ ії, 
аксіології, ф ілософ ії 
культури, ф ілософ ії істор ії 
тощ о;
• творчо та  осм ислено 
аналізувати  р ізн і явищ а ж иття 
сучасного сусп ільства 
зіставляю чи їх  зі 
світоглядним и, 
ф ілософ ським и ідеям и та 
використовую чи ф ілософ ські 
поняття та категорії;
•  застосовувати  ф ілософ ські 
методи дослідж ення у своїй  
проф есійн ій  та  сусп ільн о- 
політичній  д іяльності;
•  на основі набутих зн ан ь в 
галузі ф ілософ ії вм іти  
ф орм увати  власн і ц ін ності, 
власну св ітоглядну  та 
гром адянську позицію .

•  розрізняти особливості вчень 
філософських шкіл і 
представників філософської 
думки;
•  аналізувати смисли основних 
філософських концепцій та тексти 
європейської та української 
традицій, спираючись на історію 
філософських вчень;
•  формувати власну філософську 
позицію зі світоглядних питань;
•  застосовувати набуті знання при 
аналізі актуальних проблем 
розвитку наукового пізнання, 
можливих стратегій його 
розвитку;
•  використовувати на практиці 
основні методологічні принципи 
аналізу проблем філософії науки.

Філософія

•  засади фізичної культури і 
здорового способу життя, 
розуміти роль фізичної культури 
в розвитку людини і підготовці 
майбутнього фахівця;
• основні правила здорового 
способу життя та підтримання 
його засобами фізичної культури 
та спорту;
• правила поведінки та заходи

•  оволодіти системою умінь і 
навичок, які забезпечують 
збереження і зміцнення здоров’я, 
поліпшення працездатності, 
розвиток і вдосконалення рухових 
здібностей і якостей;
•  виконувати основні, спеціально- 
підготовчі та спеціальні вправи 
відповідно до програми занять;
•  складати індивідуальні плани

Фізичне виховання
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безпеки під час занять;
•  основи методики проведення 
самостійних занять та розвитку 
фізичних якостей (витривалості, 
сили, швидкості, гнучкості, 
координації рухів).

занять;
•  проводити самостійні заняття;
•  набути особистого досвіду 
використання фізкультурно- 
спортивної діяльності для 
підвищення своїх функціональних 
і рухових можливостей, 
досягнення особистих життєвих і 
професійних цілей.

•  місце і роль риторики у системі 
гуманітарних наук;
• базові поняття і стратегії 
риторичного мистецтва;
• основні філологічні підходи до 
творення й аналізу риторичного 
матеріалу;
•  сутність і структурні елементи 
монологічного й діалогічного 
мовлення.

• використовувати 
термінологічний апарат риторики;
•  дотримуватися етики й естетики 
монологічного й діалогічного 
педагогічного мовлення 
відповідно до риторичних норм;
•  брати участь у дискусіях, 
відстоюючи власну позицію;
•  створювати власні розповідні 
тексти відповідно до засад теорії 
красномовства.

Основи риторики

• особливості формування 
естетичної культури та розвитку 
естетичної свідомості 
особистості;
• специфіку функціонування 
моральних та естетичних 
чинників у житті сучасного 
суспільства;
• основні етапи розвитку теорії 
моралі, суть законів краси і 
гармонії, теорії і практики 
мистецько-художньої творчості.

• аналізувати сучасні твори 
мистецтва з позиції їх жанрової та 
стилістичної приналежності;
•  співставляти характер художніх 
тенденцій у світовому 
культурному просторі зі 
сталевими особливостями у 
розвитку мистецтва;
•  володіти термінологічним 
апаратом естетичної науки;
•  усвідомлювати значення 
категорії краси, художньо- 
мистецької творчості у 
професійній практиці.

Естетика та мистецтво 
ХХ-ХХІ ст.

• основних законів, принципів, 
методів і функцій дисципліни;
• сутності, типів та основних 
елементів економічних систем;
• типів, форм і видів власності;
• форм організації суспільного 
виробництва;
•  сутності, причини, темпів і 
видів інфляції;
• ролі держави як суб’єкта 
макроекономічного 
регулювання;
• структури капіталу та його 
обіг;
•  особливостей ринкових 
відносин в аграрному секторі;
• основних проблем ринку праці 
та соціальної політики;
•  споживання, заощадження й

•  аналізувати особливості розвитку 
та становлення економічних
•  відносин між людьми у процесі 
господарської діяльності;
•  аналізувати взаємодію 
економічних суб’єктів у процесі 
створення
•  матеріальних благ при 
обмежених ресурсах;
• застосовувати діалектичні 
методи економічного аналізу при
• дослідженні елементів ринкового 
механізму;
• аналізувати проблеми, пов’язані 
з розвитком грошово-кредитних
•  відносин, фіскальної політики та 
державного регулювання;
• оцінювати вплив на економічні 
процеси зовнішніх факторів,

Основи економічних 
знань
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інвестиції та їх взаємозв’язок із 
ВВП;
•  основних концепцій та 
механізмів фіскальної і грошової 
політики;
• механізмів зовнішньої 
політики;
• основних моделей 
економічного зростання;
• видів ринкових структур та їх 
ознаки.

тенденції розвитку світової 
економіки.

• об’єкт, предмет і методи 
сучасної екології;
•  основні терміни, поняття й 
теоретичні положення сучасної 
екології;
•  загальні закономірності 
розвитку та взаємодії системи 
"людина -  суспільство -  біота -  
довкілля";
•  основні форми та особливості 
антропогенної дії на оточуюче 
природне середовище;
• природно-наукові та 
економічні основи раціонального 
природокористування;
• економічні основи охорони 
довкілля від забруднення;
• основні нормативні документи 
й закони України у сфері 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
природокористування;
•  основні методи управління 
якістю навколишнього 
середовища та раціонального 
природокористування;
•  діючий економічний механізм 
природокористування.

•  застосовувати фундаментальні 
екологічні знання для оцінки 
еколого-економічного стану 
регіону, країни;
•  ефективно користуватися 
екологічними довідниками, 
законодавчими та нормативними 
документами про охорону 
навколишнього природного 
середовища;
•  формулювати практичні 
пропозиції для поліпшення стану 
навколишнього природного 
середовища та раціоналізації 
природокористування;
•  оцінити економічний збиток від 
забруднення навколишнього 
природного середовища та 
нераціонального використання 
природних ресурсів;
•  визначати оптимальні шляхи 
управління якістю навколишнього 
середовища;
•  оцінювати ефективність 
використання природних ресурсів 
на підприємстві;
•  аналізувати дотримання 
нормативів використання 
ресурсів;
•  оцінювати ефективність 
діяльності даного підприємства у 
сфері охорони довкілля та 
раціонального 
природокористування;
•  застосовувати сучасні методи 
вирішення еколого-економічних 
проблем та раціонального 
природокористування;
•  планувати й розробляти 
економічно обґрунтовані заходи з 
охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів;

Основи екології
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•  оцінювати рівень екологічної 
безпеки підприємства.

II. Цикл професійних компетентностей
• основні етапи, напрямки, 

проблеми розвитку музейної 
справи в Україні та за 
кордоном;

•  провідні інституції музейної та 
памяткоохоронної галузі, 
центри культурно-освітньої 
діяльності музеїв;

• професійні характеристики 
організатора шкільної, 
музейної та краєзнавчої роботи 
в навчальному закладі;

•  основні форми самостійної 
роботи студентів, студентських 
науково-дослідних робіт та 
методику їх виконання.

•орієнтуватись у науковій та 
періодичній музеєзнавчій 
літературі із актуальних проблем 
дисципліни, відбирати з цієї 
інформації найголовніше, вміти її 
узагальнювати та 
систематизувати; 
•використовувати отримані 
теоретичні знання на практиці; 
•ефективно вести науковий пошук 
з обраної для дослідження 
проблеми;
•правильно оформляти курсову та 
студентську наукову роботу.

Вступ до спеціальності

•  роль і значення музею у 
контексті світової історі та 
культури;
• етапи формування та 
колекційний склад найбільших 
музейних збірок світу;
• особливості музейної політики 
на прикладі окремих країн і 
конкретних музеї у різні 
історичні епохи;
•  загальні засади музейного 
менеджменту та музейного 
маркетингу в різних країнах;
• роль музею у структурі 
туристичного бізнесу;
• роль музеїв у розвитку науки, 
техніки як фундаментальних 
підвалин підвищення рівня 
життя людства.

•  володіти навичками і уміннями 
візуального спілкування з 
художніми творами -  музейними 
експонатами;
•  самостійно формувати стійку 
систему знань з історії музеїв 
світу;
•  розвивати вміння 
використовувати наукову, 
довідкову історичну та 
культурологічну літературу, 
документальні джерела для 
пізнання минулого;
• вдосконалювати вміння 
інтерпретувати спільне історико- 
культурне минуле і публічно 
відстоювати свою позицію;
• демонструвати культуру 
мислення та мовлення.

Історія світових музеїв

•  сутність основних проблем  
істор ії, культури та буття 
європейських народів;
• основні закони та етапи  
розвитку європ ейсько ї 
ц ивіл ізац ії;
• основні здобутки 
європейських народів  у сф ері 
культури та науки;
•  суспільно-економічні, 
політичні та культурні процеси 
історичного розвитку 
європейських народів.

•  порівнювати, пояснювати, 
аналізувати, узагальнювати і 
критично оцінювати історичні 
факти та діяльність осіб, 
спираючись на отримані знання, 
на основі альтернативних поглядів 
на проблеми;
•  знати періодизацію, основні віхи 
історії та культури племен та 
народів Стародавнього Сходу, 
Стародавніх Греції та Риму, 
особливості розвитку економіки, 
політики, культури, церковно- 
релігійного життя народів Європи

Історія та культура 
Європи
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у періоди середньовіччя та новий 
час, інтерпретувати основні явища 
та процеси сучасного суспільного 
життя народів Європи;
•  здобути навички об’єктивного 
аналізу історичних явищ, 
сформувати критичне ставлення 
до історіографічних підходів та 
давати власну оцінку історичним 
подіям;
•  користуватися науковою 
термінологією;
•  вміти орієнтуватися у періодах 
розвитку європейської цивілізації, 
характеризувати її основні етапи 
та застосовувати на практиці 
набуті теоретичні знання;
•  вдосконалювати вміння 
самостійно пояснювати, 
трактувати факти та події 
минулого, публічно висловлювати 
та відстоювати свою точку зору, 
розвивати ораторські здібності та 
вчитись володіти аудиторією.

•  теоретичні О С Н О В И  3 основних 
розділів сучасної української 
літературної мови;
• лексичні, морфологічні, 
синтаксичні та стилістичні 
особливості;
•  правила і принципи сучасної 
комунікації;

•  здійснювати фонетичний, 
лексичний, морфологічний, 
синтаксичний та стилістичний 
аналіз мовних явищ;
•  визначати риси мовних явищ, 
розрізняти їхні ознаки, причини 
виникнення і тенденції 
функціонування;
•  досконало володіти усним і 
писемним мовленням, вміти 
висловлювати свою думку, 
обґрунтовувати власні судження і 
міркування;
•  доречно застосовувати набуті 
знання, уміння і навички в 
конкретній комунікативній 
ситуації, зокрема пов’язаній з 
педагогічним спілкуванням.

Сучасна українська 
мова з практикумом

•зм іст історії матеріальної 
культури і побуту та її роль в 
музейній роботі;
•принципи атрибуції музейного 
предмета на основі відомостей з 
історії матеріальної культури; 
•функціональне призначення 
предметів побуту світових 
цивілізацій;
•роль семіотики побуту у 
побудові музейної експозиції.

•  аналізувати основні 
етнографічні поняття і терміни 
матеріальної культури;
•  визначати предмети 
матеріальної культури відповідно 
до стилів та епох;
•  проводити атрибуцію музейних 
предметів на основі різних 
джерел;
•  аналізувати семіотику побуту та 
семантику предметів минулого.

Історія матеріальної 
культури і побуту
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•  теоретичні напрацювання в 
галузі історії та теорії мистецтва 
у різні історичні періоди;
•  основні параметри та 
характерні особливості видів 
мистецтва на різних етапах 
суспільного розвитку людства;
•  співвідношення понять 
“мистецтво” та “дизайн”;
•  жанрову специфіку та 
внутрішню динаміку мистецьких 
форм у їх взаємозв’язку;
• формально-художні та образно- 
символічні характеристики 
творів мистецтва;
• діалектику художніх процесів в 
історії людства, зміст та 
символіку мистецьких творів.

•виявити місце, роль, значення 
мистецьких явищ у загальній 
системі духовного життя, 
культури людства;
•вільно володіти мистецькою 
термінологією;
•аналізувати мистецькі явища, 
події, творчість зарубіжних 
художників, окремі зразки 
образотворчої культури з позицій 
розвитку соціально-економічних 
та естетичних процесів 
суспільства;
•осмислювати та розкривати 
ідейно-образне та змістовне 
наповнення мистецького твору.

Історія зарубіжного 
мистецтва

• базові педагогічні поняття, 
категорії, принципи: виховання, 
освіта, навчання, розвиток і 
формування особистості, 
закономірності, принципи, 
правила виховання і навчання;
• філософські, методологічні і 
психолого-педагогічні основи 
теорії виховання та навчання: 
методологія освіти та виховання, 
гуманістична спрямованість у 
вихованні та навчанні, 
особистісно-зорієнтований 
підхід;
• сучасні педагогічні теорії та 
системи: історія розвитку 
педагогічних теорій; вітчизняні 
та зарубіжні педагогічні 
системи; педагогіка 
співробітництва; розвиваюче, 
проблемне навчання.

•  здійснювати навчання і 
виховання учнів відповідно до 
педагогічних закономірностей і 
принципів;
•  планувати педагогічну 
діяльність, прогнозувати її 
результативність;
• чітко визначати зміст, основні 
оптимальні форми та методи 
навчальної роботи в умовах класу 
та у позанавчальний час;
•  поєднувати навчальну та 
позанавчальну роботу для 
досягнення поставленої мети;
•  використовувати різні форми, 
методи та прийоми активізації 
пізнавальної діяльності учнів в 
залежності від педагогічних 
ситуацій;
•  використовувати на практиці 
досягнення педагогічної науки, 
передового педагогічного досвіду;
•  проводити необхідні дидактичні 
дослідження.

Основи педагогіки

•характер та головні особливості 
проведення науково- 
педагогічного дослідження;
• методологічні та методичні 
засади науково-педагогічного 
дослідження;
• зміст основних методик, що 
використовуються в науково- 
педагогічних дослідженнях;
•  зміст та послідовність етапів 
проведення науково-

•  аналізувати та використовувати 
літературу з питань 
загальнонаукового та науково- 
педагогічного дослідження;
•  враховувати основні 
методологічні вимоги при 
проведенні науково-педагогічного 
дослідження;
•  складати програми науково- 
педагогічного дослідження;
•  вибирати відповідні до вимог,

Основи науково-
педагогічних
досліджень
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педагогічного дослідження;
• особливості використання 
результатів науково- 
педагогічного дослідження в 
педагогічній практиці.

сформульованих у програмі 
завдань, дослідницькі методики;
• будувати вибірку, яка б 
доказово репрезентувала 
результати дослідження;
•  аналізувати і узагальнювати 
отримані в дослідженні дані та 
робити відповідні науково- 
практичні висновки;
•  оформляти звіт про проведене 
науково-педагогічне дослідження 
та отримані при цьому результати 
і сформульовані висновки.

«.

•  теоретичні основи педагогіки 
дозвілля;
• методи, форми, принципи і 
засоби педагогічних процесів;
•  основи теорії педагогіки;
• категоріальний апарат 
педагогіки дозвілля;
• форми і методи дозвіллєвої 
діяльності;
• принципи організації 
дозвіллєвої діяльності.

•  виявляти виховні можливості 
культурного потенціалу 
середовища;
•  використовувати культурний 
потенціал середовища у наданні 
допомоги
• особистості в її соціалізації та 
інкультурації;
•  використовувати технології 
організації дозвілля в своїй 
практичній діяльності.

Педагогіка дозвілля

• соціально-естетичну сутність 
мистецтва;
•  особливості розвитку 
історичних і сучасних стилів в 
архітектурі, мистецтві та 
дизайні України та зарубіжних 
країн;
•  основні види та жанри 
образотворчого мистецтва, види 
образотворчої діяльності;
•  художні техніки та матеріали, 
їх використання на уроках 
образотворчого мистецтва;
•  завдання сучасної освіти і 
основні базові програми;
•  термінологію та понятійний 
апарат навчальної дисципліни.

•  орієнтуватись у історичних 
художніх стилях, стильових 
особливостей архітектури;
• орієнтуватись у кожному з видів 
образотворчого мистецтва;
• розпізнавати архітектурні стилі, 
самостійно оцінювати їх;
•  використовувати доцільні 
методи, прийоми, засоби, форми 
організації навчання для 
досягнення поставлених завдань;
•  застосовувати мистецтвознавчу 
термінологію в професійній 
діяльності;
•  виготовляти наочні посібники, 
дидактичний матеріал для занять з 
образотворчого мистецтва;
•  вивчати нові видання 
мистецької та методичної 
літератури, кращий педагогічний 
досвід в галузі художньо- 
естетичного виховання дітей і 
впроваджувати у педагогічну 
діяльність.

Історія архітектурних 
стилів та 
образотворчого 
мистецтва

• методику організації 
краєзнавчих гуртків, вечорів, 
олімпіад, конференцій, екскурсій 
та виховних заходів;
•  принципи організації і

•  організовувати гурткову та 
краєзнавчу освітню роботу в 
закладах освіти у взаємодії з 
музеєм;
•  сприяти розвитку абстрактного,

М етодика організації 
гурткової та 
краєзнавчої роботи
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проведення краєзнавчих 
досліджень в закладах освіти з 
урахуванням музейного 
компоненту;
•  основні загальнодидактичні 
принципи та теоретичні засади 
організації гурткової та 
краєзнавчої робіт;
•  особливості використання 
інноваційних методик з 
урахуванням інтересів дітей та 
вимог суспільства.

логічного та творчого мислення, 
формуванню наукової картини 
світу;
•  розробити план діяльності 
музейного гуртка у закладі освіти;
• використовувати різноманітні 
методи, форми, засоби організації 
творчої роботи та активного 
залучення учнів до неї;
•  зацікавити дітей, 
використовуючи різноманітні 
види мотивації, враховуючи 
індивідуальні інтереси.

• предмет та методологію 
досліджень теорії комунікації;
• визначення основних понять 
теорії комунікації;
•  рівні та види комунікацій, 
прикладні моделі комунікацій, 
специфіку міжособистісної, 
групової, публічної, політичної, 
професійної, масової, 
міжкультурної комунікації.

• розрізняти види та рівні 
комунікації, аналізувати конкретні 
випадки ефективних та 
неефективних комунікацій на 
різних рівнях, моделювати 
комунікаційні ситуації, 
використовувати новітні 
комунікаційні техніки та практики 
ефективних комунікацій.

Основи міжособистісної 
комунікації

• історію виникнення музеїв і 
розвитку музейної справи;
• основи теорії музеєзнавства;
• загальні поняття про головні 
напрямки діяльності музеїв -  
науково-фондову роботу, 
експозиційну і культурно- 
освітню діяльність.

•опрацьовуючи тематичну 
літературу, самостійно 
збагачувати свій науковий та 
творчий потенціал, застосовувати 
прогресивні та раціонально 
виважені методи оволодіння 
знаннями;
•орієнтуватись у науковій та 
періодичній музеєзнавчій 
літературі із актуальних проблем 
дисципліни, відбирати з цієї 
інформації найголовніше, вміти 
систематизувати її;
•працювати з науково- 
методичними посібниками.

Теоретичні основи 
музеєзнавства

•  основні теорії та концепції 
творчості;
•  методи дидактики творчості;
•  методи дослідження творчості;
•  психологічні особливості 
креативної особистості;
• сутність головних категорій 
творчості;
•  закономірності та особливості 
розвитку креативної особистості 
у процесі навчання.

• аналізувати та критично 
оцінювати теорії та концепції 
творчості;
•  застосовувати методи навчання 
творчості;
• застосовувати сучасні методи 
діагностики творчості та 
інтерпретувати їх;
• виявляти та розвивати творчі 
якості особистості;
•  проводити тренінги для 
розвитку творчих здібностей, 
особистісного розвитку та 
розв’язування творчих завдань;
•  розробляти нові підходи до

Педагогічна творчість
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розвитку креативної особистості, 
творчого мислення.

•  теоретичні основи 
пам’яткознавства, історію та 
практику українського 
пам’яткознавства;
•  джерельну базу 
пам’яткознавства України;
• історію вивчення, збереження 
та дослідження усіх видів 
пам’яток на теренах України 
вподовж різних історичних 
періодів;
•  термінологію дисципліни та 
класифікацію пам’яток;
•  характер діяльності 
пам’яткознавчих осередків.

•  володіти термінологічним 
апаратом дисципліни;
• користуватись джерелами 
пам’яткознавства;
•  класифікувати пам’ятки;
•  користуватись 
пам’яткоохоронною 
документацією;
•  застосовувати знання з курсу на 
практиці для вивчення, 
збереження і охорони пам’яток.

Основи
пам’яткознавства

«.

•  принципи наукової організації 
музейних фондів;
• основні завдання науково- 
фондової роботи музею;
• різні типи музейних колекцій;
•  концептуальні засади 
комплектування, вивчення і 
використання музейного 
зібрання, які базуються на 
державному законодавстві про 
музеї та музейні фонди.

•  виявляти та відбирати пам’ятки 
музейного значення;
•  проводити експертизу пам’яток 
музейного значення та включати 
їх до музейної збірки;
•  документувати (фіксувати) 
результати роботи в науково- 
пошукових, облікових, науково- 
інформаційних документах і 
довідниках;
•  організовувати систему 
зберігання музейних предметів.

Наукове
комплектування, облік 
та зберігання музейних 
предметів

• основні напрямки 
експозиційної роботи музеїв;
• функції експонатів та 
експозиційних матеріалів;
•  методику та основні етапи 
створення музейних експозицій;
•  методи створення експозицій в 
основних профільних групах 
музеїв (колекційний, 
ансамблевий, ілюстративний, 
музейно-образний).

• застосовувати набуті знання у 
практичній роботі, збагачувати 
свій науковий та творчий 
потенціал;
• орієнтуватись у науковій та 
періодичній музеєзнавчій 
літературі із актуальних проблем 
дисципліни;
•  самостійно працювати зі 
спеціальною літературою, 
знаходити і аналізувати потрібну 
інформацію;
•  визначати необхідні методи 
побудови музейних експозицій;
• приймати участь у проектуванні 
та створенні музейних експозицій.

Експозиційна робота 
музеїв

•основні нормативно-правові 
акти в області забезпечення 
безпеки;
•сучасні проблеми і головні 
завдання безпеки 
життєдіяльності; 
•організаційно-правові заходи 
забезпечення безпечної

•  оцінити середовище 
перебування щодо особистої 
безпеки, безпеки колективу, 
суспільства;
•  провести моніторинг 
небезпечних ситуацій та 
обґрунтувати головні підходи та 
засоби збереження життя, здоров’я

Безпека
життєдіяльності
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життєдіяльності;
•небезпечні чинники природного 
та техногенного середовища; 
•механізми впливу небезпек на 
людину.

та захисту дітей в умовах загрози і 
виникнення небезпечних та 
надзвичайних ситуацій;
•  приймати рішення щодо безпеки 
в межах своїх повноважень;
•  орієнтуватися в основних 
методах і системах забезпечення 
безпеки;
•  вміти попередити виникнення 
надзвичайних ситуацій, 
локалізувати та ліквідувати їхні 
наслідки.

•  понятійний апарат і 
методологію української 
етнографії, її становлення і 
розвиток;

•  походження та етнічну історію 
українців, основні етапи 
етнодемографічного розвитку;
• історико-етнографічне 

районування України, 
етнографічні групи 
українського народу, 
етнорегіональну і національну 
символіку;

•  суспільні відносини в Україні у 
їх історичному розвитку, 
громадський та сімейний 
побут, народний етикет;

•  основні ознаки фольклору і 
усної народної творчості, 
календарні свята і обряди, 
народні знання і повір'я.

•  аналізувати етапи етнічного 
розвитку українців, основні риси 
їх матеріальної і духовної 
культури, суспільні відносини, 
звичаї та обряди, народне 
мистецтво, фольклор тощо;
• виокремлювати народні 
промисли і художні ремесла, 
особливості матеріальної культури 
в різних районах України;
•  визначати основні риси 
сільськогосподарської культури, 
поселення, двір і житло, основні 
комплекси одягу етнографічних 
районів;
• охарактеризувати етнічні 
спільноти та їх культуру в 
сучасній Україні;
• виробити уміння самостійно 
добирати й опрацьовувати 
історичні, етнографічні матеріали, 
монографічну і довідкову 
літературу, порівнювати 
інформацію з різних джерел, 
узагальнювати й критично 
оцінювати історичні та 
етнографічні факти, події, явища; 
робити історико-етнологічний 
аналіз явищ, подій.

Етнографія України

•  особливості культурного 
туризму та музейної інтеграції;
• туристичні музейні ресурси 
України;
•  державно-правове регулювання 
музейного туризму;
• діяльність малих музеїв у 
системі культурного туризму;
• проблеми і перспективи 
розвитку міжнародного 
музейного туризму.

•  аналізувати музейно- 
туристичний потенціал різних 
регіонів України;
•  розробляти туристичні програми 
як форми роботи з музейними 
колекціями;
•  готувати та презентувати музейні 
туристичні маршрути для 
різновікової аудиторії;
• використовувати рекреаційний 
потенціал сучасних музеїв.

М узейний туризм

•  основи вітчизняних та • володіти навичками роботи з М енеджмент і
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зарубіжних досліджень у галузі 
менеджмента і маркетинга в 
музейній діяльності;
•  основи управлінської 
діяльності в музейній сфері;
•  можливості маркетингових 
досліджень і планування 
маркетингової кампанії в музеї;
• напрямки і технології 
музейної РК-діяльності.

джерельною та історіографічною 
базою курсу;
•  володіти навичками самостійної 
роботи з науковою інформацією, 
підготовки письмових наукових 
робіт;
•  володіти навичками організації і 
проведення теоретичних і 
прикладних досліджень у галузі 
менеджмента і маркетинга в 
музейній діяльності;
•  самостійно провести РЕ8Т- і 
8\УОТ-аналіз музейного закладу;
•  реалізовувати одержані знання у 
процесі розробки культурно- 
освітніх й туристичних програм;
•  співвідносити ментальні 
характеристики конкретної 
культури з тенденціями візуальних 
культурних презентацій.

маркетинг в музейній 
діяльності

•стан психології як науки на 
сучасному етапі її розвитку; 
•етапи розвитку психологічної 
науки;
•методи психологічного 
дослідження психіки людини; 
•природу та сутність психіки 
людини;
•свідомі та несвідомі форми 
прояву психіки людини та їх 
основні особливості;
•сутність особистості людини; 
•основні теорії особистості; 
•прояви та закономірності 
емоційно-вольової сфери 
особистості;
•психологію пізнавальних 
психічних процесів: відчуттів, 
сприймань, пам'яті, мислення, 
мови, мовлення, уяви та уваги; 
•закономірності перебігу 
окремих психічних явищ та їх 
взаємозв'язок;
•основні закономірності 
формування та розвитку психіки 
людини;
•етапи вікового розвитку 
особистості, їх характеристику і 
особливості;
•специфіку вікових криз при 
переході від одного етапу 
розвитку на інший та засоби 
пом’якшення їх протікання;

• самостійно працювати з 
науковою літературою;
• вступати у наукові дискусії, 
демонструючи як наукові знання, 
так і власну позицію;
• складати програму конкретного 
психологічного дослідження;
• визначати рівень, адекватність 
та стійкість власної самооцінки;
• активізувати знання психології 
при вивченні інших психологічних 
дисциплін;
• на основі знань законів 
функціонування психічних явищ 
оцінювати і приймати відповідні 
рішення в ситуаціях, що 
вимагають втручання психолога;
• володіти навичками діагностики 
вікових змін у особистості;
• встановлювати причини і 
наслідки внутрішніх та зовнішніх 
конфліктів особистості, які 
зумовлені віковими змінами;
• використовувати основні 
методи, які застосовуються у 
роботі з школярами на сучасному 
етапі розвитку науки і суспільства;
• діагностувати готовність дитини 
до школи;
• діагностувати рівень 
особистісного розвитку школяра;
• розробляти стратегії 
ефективного навчання для 
школяра з точки зору

Психологія загальна, 
вікова та педагогічна
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•сучасні погляди на природу та 
закономірності функціонування 
вікових змін психіки;
•напрямки цілеспрямованого 
розвитку можливостей людини 
та реалізації її особистісного 
потенціалу на кожному етапі 
розвитку;
•психологічні вимоги до 
особистості педагога;
•сутність явища обдарованості 
та шляхи її всебічного розкриття 
у школярів у сучасних умовах; 
•основи профорієнтаційної 
роботи в старшій школі.

індивідуального підходу;
• моделювати ситуації, 
прогнозувати їх розвиток та 
наслідки;
• забезпечувати профорієнтаційне 
самовизначення школяра;
• діагностувати та коректувати 
розлади у спілкуванні з дорослими 
і однолітками;
• формулювати рекомендації для 
педагога, що працює з дітьми 
різних вікових категорій з метою 
підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу.

«.

•  поглибити, узагальнити та 
закріпити знання, що здобув 
студент під час навчання; 
з ’ясувати шляхи їх застосування 
у комплексному вирішенні 
відповідної проблеми;
• сформувати у студентів 
навички самостійної роботи над 
першоджерелами, 
монографічною, довідковою 
літературою, фаховими 
виданнями; вміння аналізувати, 
критично оцінювати і 
систематизувати матеріал;
• удосконалювати вміння 
пов'язувати теоретичні знання з 
практичною діяльністю, 
здійснювати науково- 
педагогічне дослідження;
•  з ’ясувати питання щодо 
підготовленості студентів до 
самостійної роботи в умовах 
педагогічної діяльності.

•  застосування методів 
дослідження (спостерігати й 
аналізувати уроки, вивчати 
педагогічний досвід, 
організовувати методичний 
експеримент, проводити 
індивідуальні бесіди й 
анкетування, статистично 
опрацьовувати виявлені дані);
•  формування власних 
організаційних умінь 
(опрацьовувати літературу, 
використовувати каталоги і 
довідкові видання, розробляти 
запитання до анкет, складати 
графіки, діаграми, таблиці, 
добирати формулювання завдань і 
вправ та мовний матеріал до них);
•  удосконалення інтелектуальних 
навичок (коментувати наукову 
літературу, робити виписки і 
класифікувати їх, оформляти 
цитати, складати план чужого і 
власного тексту, узагальнювати 
факти, стисло викладати суть 
проведеного дослідження тощо);
•  розвиток конструктивних умінь 
(планувати структуру роботи в 
цілому і кожної її частини, 
осмислювати форми, цілі, методи, 
прийоми і засоби з метою 
отримання оптимального 
результату навчання).

Курсова робота

•  експозиції музеїв різних типів і 
профілів;
• особливості науково-фондової, 
експозиційно-виставкової та 
науково-просвітницької роботи 
музею;

•  розуміння специфіки музею як 
соціокультурного інституту у всій 
багатоманітності його функцій;
• орієнтуватися в музейній мережі 
м. Львова;

Навчальна (музейно- 
ознайомча)практика
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• основні музеї м. Львова;
• головні види музейної 
діяльності.

•  володіти практичними 
навичками зі створення музейної 
експозиції обраного профілю, 
проведення науково- 
просвітницької і фондової роботи 
в музеї;
•  сформулювати місію музею: 
виявити стратегічні цілі, завдання 
і основні напрямки у діяльності 
музею.

•  базові форми культурно- 
освітньої діяльності музею;
•  принципи організації 
екскурсійної роботи в 
конкретному музеї;
•  зміст роботи та обов’язки 
екскурсовода в музеї;
•  основні типи екскурсій у 
просторі музею та особливості їх 
підготовки;
• спеціальні екскурсійні прийоми 
у процесі взаємодії з 
відвідувачами.

•  розробити проект оглядової або 
тематичної екскурсії;
•  обрати маршрут екскурсії та 
створити його схему;
•  підготувати контрольний текст 
екскурсії та її технологічну карту;
•  створити візуальну презентацію 
екскурсії;
•  провести музейну екскурсію 3 
урахуванням відповідної 
методики, враховуючи 
особливості комунікації з різними 
екскурсійними аудиторіями.

Навчальна (музейно- 
екскурсійна) практика

•  особливості культурно- 
освітньої діяльності музеїв 
різних типів і профілів;
• основні форми роботи 3 
різними категоріями 
відвідувачів;
• методику організації та 
проведення музейно- 
педагогічних занять з 
різновіковою дитячою та 
учнівською аудиторією;
•  базові музейно-педагогічні 
методи та прийоми роботи з 
відвідувачами;
• основні стилі навчання в музеї;
•  сучасні музейно-педагогічні 
технології;
•  основні принципи побудови та 
проектування експозиції 
сучасного шкільного музею 
(музею навчального закладу).

•  розробити проект музейного 
уроку, музейної екскурсії (квесту), 
музейного тренінгу для учнів 
початкової, основної та старшої 
школи;
•  провести заплановане музейне 
заняття з урахуванням цільової 
аудиторії, музейного та 
навколомузейного простору;
•  володіти методикою підбору 
найоптимальніших музейно- 
педагогічних технологій, стилів 
навчання в музеї, музейно- 
педагогічних методів і прийомів у 
процесі організації занять з 
дитячою та учнівською 
аудиторією;
•  складати тематично- 
експозиційний план зі створення 
сучасного шкільного музею 
(музею навчального закладу).

Навчальна
(педагогічна) практика

• проектно-цільові, предметно- 
інформаційні, організаційно- 
методичні, комунікативні, 
контрольно-оцінювальні та 
діагностичні уміння майбутнього 
музеолога;
•  основні теоретичні і прикладні 
питання організації ефективного 
навчання та виховання у

•  організовувати процес навчання 
і виховання в музеї на основі 
застосування теоретичних і 
прикладних знань, одержаних у 
процесі вивчення базових 
предметів і спеціальних 
дисциплін;
• володіти методикою розробки та 
втілення сучасних музейно-

Виробнича практика
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сучасному освітньому просторі 
музею;
•  закономірності музейно- 
педагогічного процесу та їх 
використання на практиці, 
можливості підвищення рівня 
педагогічного керівництва 
освітньою діяльністю в музеї;
• специфіку педагогічного 
впливу музейного простору на 
різні соціальні та вікові групи 
музейної аудиторії.

педагогічних програм і проектів;
•  аналізувати та використовувати 
міждисциплінарний потенціал 
сучасних музейно-педагогічних 
технологій;
• проводити статистичний аналіз 
діяльності музею у динаміці за 
окреслений період;
• розробляти та проводити 
соціологічні опитування щодо 
різних аспектів діяльності музею.

• особливості розвитку 
екскурсійної справи у світі та 
історію розвитку екскурсійної 
діяльності в Україні;
•  ресурсний потенціал 
екскурсійної діяльності в Україні 
та світі;
•  сутність, функції і ознаки 
екскурсії, класифікацію 
екскурсій та диференціацію 
екскурсійного обслуговування;
• основні вимоги до 
екскурсовода та особливості 
його контакту з групою;
• нормативно-правову базу в 
сфері екскурсійної діяльності;
•  методи, форми та можливості 
проведення екскурсій.

• розробляти туристично- 
екскурсійні маршрути;
•  застосовувати маркетинговий 
інструментарій сфери 
екскурсійних послуг -  теоретичні 
й практичні інструменти впливу, в 
основі яких лежить психологія 
середньостатистичного 
відвідувача музею;
•  застосовувати базові та особливі 
методичні прийоми проведення 
екскурсій;
• складати та оформлювати 
екскурсійні тексти, схеми (карти) 
маршруту екскурсії, технологічні 
картки, "портфель екскурсовода", 
картки (паспорти) екскурсійних 
об’єктів.

Теорія і практика 
екскурсійної справи

•  сутність понять “музейна 
педагогіка”, “культурно-освітня 
діяльність музеїв”,
“педагогіка музейної діяльності”, 
“музейна комунікація”, 
“музейний простір”;
• нові технології музейної освіти;
•  особливості формування 
історичної свідомості у процесі 
навчання в музеї;
•  методику організації і 
проведення музейних занять з 
різновіковою аудиторією.

•  розуміти мову музейної 
експозиції;
•  сприймати та аналізувати 
музейну інформацію;
•  логічно мислити, послідовно та 
аргументовано розвивати свою 
думку;
•  інтерпретувати історичну 
реліквію;
•  використовувати потенціал 
музею для розкриття творчих 
з дібностейособистості; 
оцінювати історичні явища з 
різних позицій.

Музейна педагогіка

•  основні принципи та методику 
вивчення музейних предметів;
• основні властивості, функції та 
інформативні ознаки музейних 
предметів;
• етапи атрибуції в музеї;
• особливості інтерпретації 
даних атрибуції в експозиції;
• значення музейних предметів

•  проводити хронологічну, 
географічну, авторську, тематичну 
й предметну класифікацію 
музейних предметів;
•  систематизувати та 
інтерпретувати музейні предмети 
як джерела знань та емоцій;
•  застосовувати методи атрибуції 
музейних предметів;

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів
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як елементів духовного- 
практичного ставлення до світу.

•  відтворювати музейні предмети 
з метою демонстрації на 
експозиції.

•  загальну та спеціальну 
методику музейної діяльності;
• техніку музейної роботи;
•  організацію музейної справи 
та управління музейною 
діяльністю;
• особливості музеєфікації 
рухомих і нерухомих пам'яток 
історії і культури;
•  взаємовідносини музею і 
відвідувача у контексті загальної 
теорії комунікації;
• роль музейної спільноти у 
розвитку музейної науки і 
практичної діяльності.

•  володіти термінологічним 
апаратом дисципліни;
•  застосовувати набуті знання у 
практичній роботі, збагачувати 
свій науковий та творчий 
потенціал;
•  самостійно працювати зі 
спеціальною літературою, 
знаходити і аналізувати потрібну 
інформацію;
•  аналізувати процеси 
перетворення історико-культурних 
і природних об’єктів в об’єкти 
музейного показу з метою 
максимального збереження та 
вияву їх історико-культурної, 
наукової та художньої цінності;
•  застосовувати 
міждисциплінарні підходи для 
вивчення музейного відвідувача;
•  застосовувати різні моделі 
музейної комунікації у взаємодії з 
дитячою та учнівською 
аудиторією.

Прикладна музеологія

• історичні аспекти, тенденції 
розвитку музейної та архівної 
справи у світі та в Україні;

•  особливості функціонування 
музейної та архівної справи в 
Україні на сучасному етапі;

•  основи законодавства з архівної 
та музейної справи;

•  сучасну методику та наукову 
організацію роботи архівних та 
музейних закладів.

•  аналізувати та вирішувати різні 
організаційні та практичні 
питання архівної та музейної 
справи;
•  організовувати та самостійно 
проводити наукові дослідження в 
архівних та музейних закладах;
•  володіти принципами і 
методами архівознавства;
•  використовувати нормативно- 
правові акти та методичні 
документи з питань архівної та 
музейної справи.

Історія музейної та 
архівної справи

•  еволюцію типів музею від 
протомузейних закладів до 
сучасних форм;
•  роль музеїв прикладних знань 
(політехнічних) у вирішенні 
соціально-економічних проблем;
• особливості функціонування 
музеїв як просвітницьких і 
дослідницьких центрів;
• особливості діяльності 
профільних наукових 
(академічних та 
університетських) музеїв;

•  аналізувати особливості 
організації музейної комунікації і 
музейно-педагогічної діяльності у 
різних типах та профілях музеїв;
•  застосовувати базові положення 
різних концепцій музеїв для 
розробки музейно-педагогічних 
програм і проектів;
•  демонструвати готовність до 
участі у проектах музеїв різних 
типів і профілів для освоєння 
культурної і природної спадщини;
• застосовувати моделі

Профілі сучасних музеїв
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•  концепції “живого” 
(середовищного) музею, 
екомузею, навчального, дитячого 
музею та музею \¥еЬ 2.0;
•  базові типи і профілі сучасних 
вітчизняних та зарубіжних 
музеїв.

комунікації музеїв різних типів і 
профілів у взаємодії з дитячою та 
учнівською аудиторією.

•  особливості організації 
навчання в музеї на засадах 
сучасних музейно-педагогічних 
технологій;
•  методологічні засади музейно- 
педагогічної діяльності;
•  базові стилі навчання у 
музейному просторі 3 
урахуванням диференційованого 
підходу до взаємодії з 
відвідувачами.

• аналізувати та ураховувати 
персональний, соціальний та 
фізичний контекст організації 
навчання в музеї;
•  проводити заняття у просторі 
музею з урахуванням взаємодії 
академічної та неформальної 
освіти;
• формувати засади 
демократичного освітнього 
середовища у музейному просторі;
•  володіти техніками візуалізацїї, 
розповіді (“сторітеллінг”), 
віртуалізацїї у процесі організації 
та проведення музейних занять з 
дитячою та шкільною аудиторією.

Стилі навчання в музеї

• регіональну специфіку в 
просторовому вимірі; 
дослідження історії та 
історіографії в регіональному 
контексті;
•  проблеми локалізації населення 
і територіальних зв'язків; історію 
колонізаційних процесів, 
міграцій;
•  особливості культури 
міжрегіонального спілкування та 
міжетнічної толерантності;
•  регіональні особливості 
розвитку історичної думки.

•  практично реалізувати набуті 
знання, обстоювати національні 
цінності, зберігати історико- 
культурну спадщину і довкілля 
регіону;
•  удосконалювати навички 
історичного дослідження шляхом 
проведення пошуково-краєзнавчої 
роботи;
• проводити пошук пошук нових 
джерел у місцевих архівах, 
місцевій пресі, розширення їх кола 
за рахунок усних оповідей, 
опитувань, анкетування, 
використання особистих 
спостережень тощо;
•  використовувати здобутки і 
дослідницькі методи суміжних 
галузей знання - історичної 
географії, етнографії, топографії, 
демографії, соціолінгвістики тощо;
•  залучати до пошуку нових 
джерел та дослідження пам'яток 
широкого кола ентузіастів- 
студентів, учнів.

Історичне краєзнавство

• історію становлення візуальної 
культури, шляхи її 
трансформації в умовах нових 
візуальних технологій;
• теоретико-методологічну базу

•  аналізувати сучасні візуальні 
практики та їх інститути, 
аудиторії, технології і культурі 
форми;
• застосовувати міждисцип-

Основи візуальної 
культури
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досліджень визуальної культури;
• структуру візуальних практик у 
сучасній культурі;
•  можливості візуальної 
культури як засобу 
соціокультурного проектування 
у музейному просторі;
• особливості використання 
інноваційних методик візуальної 
культури.

лінарний підхід у вивченні 
проблем візуальної культури;
• володіти методами презентації 
та аналізу сучасних проблем 
суспільства у візуальній культурі;
•  використовувати різноманітні 
види мотивації у процесі вивчення 
особливостей візуальної культури.

• систему знань
міждисциплінарного характеру з 
історії, теорії й практики 
збереження історико-культурної 
спадщини;
•основні етапи становлення і 
розвитку вітчизняного та 
зарубіжного законодавства про 
охорону історико-культурної 
спадщини;
•особливості формування 
державної системи органів 
управління охороною історико- 
культурної спадщини;
•проблеми збереження 
культурної і природної 
спадщини в сучасному 
соціокультурному середовищі 
України та за кордоном.

•  демонструвати здатність до 
використання на практиці основ 
діючого законодавства у сфері 
збереження історико-культурної 
спадщини, здійснювати контроль 
за використанням пам’яток 
орендарями і власниками;
• вміти застосовувати теоретичні 
основи та інструментарій (методи) 
історико-культурного знання у 
дослідженнях об’єктів історико- 
культурної спадщини;
•  демонструвати готовність до 
участі у розробці розділів проектів 
регіональних програм збереження 
та освоєння культурної і 
природної спадщини, у тому числі 
в туристичній сфері;
• володіти методикою обліку, 
збереження, вивчення та 
популяризації об’єктів історико- 
культурної спадщини;

Охорона історико- 
культурної спадщини

• основні принципи історичного 
пізнання та аналізу джерела як 
носія інформації;
• основні методи історичного та 
джерелознавчого дослідження;
•  особливості архівної роботи, 
основи сучасного діловодства та 
системи управління;
•  основи захисту документації та 
інформації;
• основи критики документу;
•  зміст, предмет, методи, 
специфіку історії як галузі 
наукового пізнання.

•  подавати характеристику 
предмета та змісту історичного 
дослідження;
•  орієнтуватися в основних 
напрямках сучасного діловодства;
•  класифікувати основні види 
документації та історичних 
джерел;
•  проводити початкову 
документаційну евристику в 
архівосховищах;
• складати бібліографічні описи;
• користуватися усіма видами 
каталогів та довідковою 
літературою;
•  проводити зовнішню та 
внутрішню критику документів.

М узейне
джерелознавство

•  основні поняття і катего р ії 
нем атер іальн о ї культурн о ї 
спадщ ини;
•  роль ем оційно-

•  розробляти  критер ії, що 
дозволяю ть визначити  о б ’єкти 
н ем атер іальн ої 
культурної спадщини з

М узей, освіта і 
нематеріальна 
культурна спадщина
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вольової сфери у 
життєдіяльності особистості;
•  сутність п едагогічн ої 
д іяльності в ум овах 
неф орм альної освіти ;
• зм іст, м етоди, ф орми й 
засоби навчання на експ о зи ц ії 
музею ;
• особливості процесу  
виховання учнів засобам и  
м узейної педагогіки ;
•  сутність п едагогічного  
спілкування, його стилі, 
парам етри та рівн і.

урахуванням особливостей 
конкретного музею;
•  визначати  
особливості сприйняття 
відвідувачами нематеріальної 
культурної спадщини;
•  взаєм одіяти  з 
організаціями, закладами, що 
вивчають та популяризують 
традиції, ремесла, обряди, 
звичаї тощо;
• конструю вати  “особистісн і 
см и сли ” навколиш нього  світу  
ш ляхом  власного 
осмислення культурної спадщини 
у музеї;
• проводити  первинну 
м узеєф ікац ію  о б ’єктів 
нематеріальної культурної 
спадщини;
•  застосовувати  м етоди , 
прийом и і засоби  орган ізац ії 
навчання учнів у м узейном у 
просторі.

•  філософські засади музейного 
проектування;
• методику створення наукової 
концепції музейної експозиції;
• базові фактори, що визначають 
ефективність музейної 
експозиції;
•  основні етапи наукового, 
художнього, технічного й 
робочого проектування музейної 
експозиції.

•  визначати мету і завдання 
експозиції, її  основну 
проблематику і тематичну 
структуру;
•  характеризувати відповідні 
експозиційні матеріали;
• розробляти розширену 
тематичну структуру експозиції і 
тематико-експозиційний план;
• визначати необхідні методи 
проектування музейної експозиції.

Наукові основи 
проектування музейної 
експозиції

• основні поняття о св ітн ьо ї 
д іяльності у контексті анал ізу  
ц інностей , м оралі, м и стец тва  і 
л ітератури , звичаїв , рекреац ії, 
дозв ілля  та ком ун ікац ії;
•  важ ливі аспекти 
стим улю вання інтересу  до 
культурної спадщ ини 
лю дства;
• роль м узею  як ф еном ена 
культури  для розкриття 
творчих зд ібностей  
особистості;
• м еханізм и  “переж ивання 
зн ан ь” (В. Д ільтей , Е. 
Ш прангер) у процесі 
о рган ізац ії п едагогічн о ї 
взаєм одії; усвідом лення

• аналізувати різні потенціали 
розвитку особистості, її 
зацікавлення, творчі задатки та 
пізнавальні інтереси на основі 
визначення культурної активності 
як складової стилю повноцінного 
життя;
• використовувати елементи 
культурної спадщини у навчально- 
виховному процесі на основі 
взаємодії академічної і 
неформальної освіти (освіта в 
музеях, анімація культури, 
організація дозвілля, проблеми 
андрагогіки тощо);
•  сприймати інформацію у процесі 
аналізу взаємодії культурних 
цінностей і духовних якостей

Педагогіка культури
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різних аспектів ф орм ування 
особистості засобам и 
культури.

людини, її творчого потенціалу;
•  визначати роль освіти як процес 
трансляції культури й засвоєння 
культурного досвіду.

• основні поняття історіографії 
та джерелознавства музейної 
справи;
•  еволюцію категорій “музей” та 
“музейний предмет” в 
історичному контексті;
•  види джерел у музейній справі;
•  нормативні документи, що 
регламентують усі аспекти 
діяльності музеїв;
• фаховий понятійно- 
термінологічний апарат.

•  подавати оцінку особливостям 
джерел та досліджень з історії 
музейної справи на різних етапах 
її розвитку;
•  аналізувати фахові зарубіжні та 
вітчизняні дослідження 3 
історіографії та джерел музейної 
справи;
• характеризувати основні 
категорії музейної справи, у 
контексті професійної діяльності 
музейних працівників;
•  обґрунтовано оцінювати сучасні 
музейні явища;
•  застосовувати знання основних 
музейних концепцій у межах 
сучасних проблем.

Історіографія та 
джерела музейної 
справи

• основи роботи з графічною 
інформацією для освоєння 
графічних програм;
•  технічні засоби та прийоми 
виконання графічних робіт;
• загальні поняття про утворення 
креслення;
• способи проектування, 
властивості проекцій;
• типи з ’єднання деталей;
• типи креслень.

•  будувати ортогональні та 
аксонометричні проекції;
•  вирішувати позиційні й метричні 
завдання;
• проводити вимірювання дійсних 
розмірів;
•  користуватися креслярськими 
засобами;
•  алгоритмізації та складанні 
раціональних послідовностей 
розв’язання задач;
•  оформляти креслення відповідно 
до вимог державного стандарту.

К омп’ютерна графіка

•  сучасні етичні проблеми 
музею, консервації та 
збереження культурної 
спадщини;
•  філософські та практичні 
моральні дилеми, що виникають 
в ході музейної роботи;
•  етичні аспекти взаємодії 
керівництва і співробітників 
музею, музейного товариства та 
ринку музейних творів, 
професійного музейного 
товариства і суспільства;
•  нормативні документи, що 
регламентують усі аспекти 
діяльності музеїв;
•  етичні та моральні норми 
музейних працівників.

• визначати історичні та 
етнокультурні основи етики та 
основні її категорії у контексті 
професійної діяльності музейних 
працівників;
•  аналізувати фахову специфіку 
професійної музейної етики, 
визначати етичні та моральні 
норми музейних працівників;
•  застосовувати знання основних 
етичних концепцій в межах 
сучасних проблем.

Професійна етика

•  різні міські об’єкти, сімейні •  аналізувати історію Львова Історія культури
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реліквії, міські та сімейні 
традиції львів’ян;
• етапи формування історико- 
культурної спадщини Львова;
• музейні експозиції, пам’ятки 
міського середовища Львова і 
традиції, взаємопов’язані з 
культурою інших часів і народів;
• принципи організації 
навчальної, позакласної і 
позашкільної краєзнавчої 
діяльності учнів для засвоєння 
знань з історії міста.

шляхом встановлення зв’язків між 
львівськими пам’ятками, 
музейними експонатами, 
традиціями всесвітньої культурної 
спадщини;
•  усвідомлювати цінність та 
значущість культурної спадщини 
Львова як частини всесвітньої та 
європейської культурної 
спадщини;
•  орієнтуватися у реальному 
міському просторі;
•  працювати з джерелами 
інформації про місто;
•  застосовувати одержані знання в 
нових навчальних ситуаціях та 
повсякденному житті.

Львова

« .

•взаємозв’язок спеціальних 
історичних дисциплін і 
комплексних методів їх 
застосування;
•головні джерела з історії 
України;
•основи джерелознавства 
(теорія, історія та методи), 
особливості різноманітних типів 
та видів джерел;
•предмет та завдання окремих 
спеціальних дисциплін -  
історичної хронології, 
нумізматики, палеографії, 
археографії, геральдики та ін.;
•

•  володіти навичками роботи з 
історичними джерелами, 
визначаючи ступінь автентичності 
та вірогідності джерела, 
здійснюючи його всебічне 
вивчення (як зовнішніх ознак, так і 
змісту) з метою одержання 
достовірної інформації про 
історичні події та явища;
•  використовувати освітній і 
виховний матеріал на уроках 
історії, в діяльності гуртків, 
кабінетів, музейних кімнат, при 
проведенні навчальних екскурсій, 
у громадській краєзнавчій роботі;
•  аналізувати твори найдавніших 
авторів про події до - і 
християнських часів.

Спеціальні історичні 
дисципліни

• теоретичні й практичні 
аспекти культурно-освітньої 
діяльності музею у контексті 
міждисциплінарної взаємодії з 
музеєзнавством, культурологією, 
мистецтвознавством, історією, 
краєзнавством;
• досвід застосування 
інноваційних технологій та 
потенціалу музею для розкриття 
творчих здібностей особистості;
•  шляхи організації дозвілля 
засобами музейної педагогіки.

• застосовувати потенціал музею 
у освітній та дозвіллєвій сферах;
•  аналізувати культурно-освітню 
діяльність музею як організацію 
конструктивного інтерактивного 
середовища, що охоплює 
різноманітні форми 
життєдіяльності учнів, студентів;
• розробляти різноманітні 
соціально-культурні музейні 
проекти для різних груп населення 
та реалізовувати їх у сфері освіти 
та дозвілля, культурного туризму 
та краєзнавства;
•  застосовувати сучасні освітні 
технології в експозиційному 
просторі (створення музейних 
гуртків, студій, клубів історичної 
реконструкції тощо);

Культурно-освітня 
діяльність музеїв
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популяризувати роботу музеїв у 
взаємодії із засобами масової 
інформації.

•  провідні завдання, принципи 
родинного виховання, народної 
виховної системи;

• основні категорії української 
етнопедагогіки: рідна мова, 
історія, народна педагогіка, 
етнопедагогіка, краєзнавство, 
принципи
природовідповідності, 
принципи народності, 
принципи самостійності і 
народознавчий, 
людинознавчий, особистісний 
підходи, рід, родина, 
родовід; народні обереги дітей, 
дитинства і материнства;

• засоби, методи, напрямки 
родинного виховання; традиції, 
звичаї, свята, обряд, народний 
календар, символ, символіка, 
реліквії, родинна етика.

•  застосувати набуті знання та 
сформовані професійні вміння і

•  навички на практиці;
•  скласти родовідне дерево;
•  вести літопис родини (історію 

роду);
•  організовувати і проводити 

родинні свята на матеріалах 
родинно-побутової звичаєвості, 
народного трудового календаря, 
залучаючи при цьому батьків.

Українська
етнопедагогіка

%.

•  особливості функціонування 
музею як соціального інституту;
•  сучасні підходи щодо вивчення 
музейної аудиторії;
•  методику проведення 
соціологічного дослідження у 
просторі музею.

•  вивчати групи відвідувачів 
музею за соціально- 
демографічними параметрами, їх 
стимули та мотиви відвідування 
музею;
•  володіти методиками 
експертних оцінок, 
функціональних характеристик 
музейних фондів, критеріїв 
ефективності внутрішньомузейних 
комунікацій, змістовних 
показників музейної діяльності;
•  узагальнювати, систематизувати 
та популяризувати результати 
культурно-освітньої діяльності 
музеїв.

Соціологічні 
дослідження в музеї

• різні підходи до аналізу 
процесів візуалізації;
• особливості соціального світу 
за допомогою об’єднання 
соціальної теорії і навичок 
роботи з фотокамерою;
•  сутність явищ і процесів 
навколишнього соціального 
світу за допомогою соціологічної 
уяви;
• основи роботи соціолога, 
педагога, працівника культури з 
фотокамерою.

•  використовувати візуальні 
засоби для аналізу навколишнього 
світу;
•  аналізувати візуальну 
інформацію за допомогою 
соціологічних методів в усіх 
сферах життєдіяльності 
суспільства;
• методи соціологічного аналізу 
фотографії.

Візуальна соціологія
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• сучасні п ідходи до 
вивчення ф еномену “п а м 'я т і” ;
• основні кон цеп ції та 
м етодологічні проблем и, 
п о в 'я зан і із застосуванням  
феномену “п а м 'я т і” у п роцесі 
ф ахової педагогічн ої 
п ідготовки , орган ізац ії 
психологічно ком ф ортного  
середовищ а, стим улю вання 
інтересу до культурн о ї 
спадщ ини лю дства;
•  м еханізм и ф орм ування 
історичної свідом ості для 
розкриття творчих зд ібн остей  
особистості.

• аналізувати “місця пам 'яті”, 
механізми “пригадування” та 
“забування”;
•  інтерпретувати різні історичні 
феномени шляхом здійснення 
пошуку необхідної інформації;
• розвивати власну уяву і 
фантазію, творчу активність;
•  використовувати і 
популяризовувати нові технології 
освіти у формі окремих проектів;
• оцінювати історичні явища як з 
точки зору сьогодення, так і з 
позицій минулого, коли вони мали 
місце;
•  використовувати механізми 
візуалізацїї пам 'яті для розуміння 
перебігу різних історичних 
процесів.

Педагогічні аспекти 
вивчення історичної 
пам’яті

•  типи, види, форми, моделі, 
структурні компоненти 
міжкультурної комунікації;
• особливості субкультур та 
особливості культур 
англомовних націй і народів 
світу для досягнення 
взаєморозуміння й позитивного 
результату у міжкультурних 
контактах засобами англійської 
мови;
•  природу міжкультурних 
нерозумінь й конфліктів і засоби 
виходу з них;
•  методи й прийоми досягнення 
позитивного результату 
міжкультурної комунікації.

• застосовувати на практиці 
отримані знання в конкретних 
ситуаціях міжкультурної взаємодії 
використовуючи комунікативні 
вміння англійської мови;
• дотримуватись толерантного 
ставлення до інших культур та їх 
представників;
•  володіти методологічними 
прийомами комунікативної 
поведінки в різних сферах 
суспільного життя;
•  вміти вести науковий пошук 
щодо дослідження проблем 
міжкультурної комунікації;
•  володіти методикою та 
навичками попередження й 
усунення міжкультурних 
конфліктів.

Основи міжкультурної 
комунікації

• особливості фонетичної 
системи української мови; 
основні норми літературної 
вимови; засоби милозвучності;

•  основні елементи граматики;
• найважливіші правила 

пунктуації;
• провідні етапи історії 

формування, становлення та 
розвитку сучасної української 
літературної мови;

• основні питання норми 
літературної мови як системи і 
поняття про культуру мови.

•  укладати формуляри 
різноманітних медичних 
документів;

•  правильно використовувати 
мовні засоби відповідно до сфери 
професійного спілкування;

•  використовувати фахову 
нормативну лексику;

• опрацьовувати та відтворювати 
готові тексти різних 
функціональних стилів;

• формулювати власні 
висловлювання, будувати їх із 
урахуванням особливостей 
ситуацій професійного

Ділова українська мова

36



спілкування;
•  дотримуватись культури 

професійного монологічного та 
діалогічного мовлення; готувати 
й виголошувати публічний 
виступ;

•  здійснювати переклади 
медичних наукових текстів із 
інших мов:

•  аналізувати етимологію 
медичних термінів; 
конспектувати відповідні розділи 
курсу.

•  основні положення Конституції 
України;
• права і обов’язки людини і 
громадянина, механізми їх 
реалізації;
• поняття правового 
регулювання у сфері професійної 
діяльності;
•  законодавчі акти та інші 
нормативні документи, які 
регулюють правові відносини у 
процесі професійної діяльності;
•  організаційно-правові форми 
юридичних осіб;
• правове положення суб’єктів 
підприємницької діяльності;
•  права та обов’язки працівників 
в галузі професійної діяльності;
• порядок укладання трудового 
договору та умови його 
розірвання;
•  умови оплати праці;
• право соціального захисту 
громадян;
•  види адміністративних 
правопорушень та 
адміністративної 
відповідальності.

•  використовувати у педагогічній 
діяльності необхідні нормативно- 
правові документи;
•  захищати свої права відповідно 
до громадянського, 
процесуального і трудового 
законодавства.

Правове забезпечення 
професійної діяльності

•  стратегії та моделі комунікації 
у просторі музею;
• сучасні технології взаємодії 
музею, освіти та мистецтва;
•  принципи організації 
інтерактивних музейних занять з 
урахуванням різного рівня 
активності відвідувачів;
•  принципи нового рівня 
музейної інтерактивності -  
Музею >УеЬ 2.0.

•  проектувати різні способи 
комунікації з музейним контентом 
та відвідувачами у процесі 
використання інформаційного, 
ресурсного, символічного та 
навколомузейного простору;
•  включати елементи технологій 
“занурення”, візуальної 
антропології, ТРВЗ, анімації 
культури, “стратегії візуального 
мислення” у розробку музейно- 
педагогічних програм і проектів та

Сучасні музейно- 
педагогічні технології
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різних форм музейних занять;
•  аналізувати можливості 
застосування сучасних моделей 
конструктивізму та конективізму у 
музейному просторі.

•  систему педагогічного 
виховання, її складові, форми, 
методи, прийоми;
• різновиди виховних 
технологій;
•  класичну і сучасну дидактику;
•  педагогічні технології 
початкової школи.

• конструювати навчально- 
виховний процес у школі на основі 
інновацій освіти;
•  ефективно впроваджувати нові 
технології навчання і виховання;
•  приймати активну участь у 
«круглих столах», конференціях, 
семінарах;
•  аналізувати особисті здобутки, 
критично осмислювати їх;
•  прогнозувати результати своєї 
майбутньої діяльності.

Теорія і практика 
навчання і виховання

•сутність і зміст виховного 
процесу, його основні етапи; 
•принципи та закономірності 
виховного процесу;
•методи виховного впливу на 
особистість дитини;
•форми організації виховного 
процесу;
•системи розумового, 
морального, фізичного, 
трудового, естетичного 
виховання учнів; 
•самоврядування учнів; дитячі та 
громадські організації; 
самодіяльні об’єднання; 
•позакласне та позашкільне 
виховання;
•педагогічне керівництво 
вихованням дітей в сім'ї;
•виховні функції вчителя 
початкових класів.

•  виділяти актуальні проблеми 
сучасного виховного процесу;
•  на основі загальної мети 
виховання та врахування 
специфіки виховання дітей 
певного віку визначати завдання 
їх виховання;
•  передавати інформацію, 
використовуючи при цьому весь 
арсенал комунікативних засобів, 
методів і прийомів, керуючись 
принципами: опори на позитивне, 
поваги прав і свобод дитини, 
права бути самою собою та інші. 
Здійснювати гуманістичне 
виховання у процесі організації 
колективних виховних справ та на 
уроці;
•  створювати умови та підбирати 
методи виховного впливу для 
усвідомленого сприйняття та 
засвоєння соціальних норм, 
культурних і статево-рольових 
стандартів поведінки;
•  планувати діяльність, визначити 
її об'єкт і предмет з урахуванням 
вікових, індивідуальних 
особливостей дітей, їхніх 
інтересів і можливостей.

Теорія і методика 
виховної діяльності

•  роль музейництва в системі 
історичного краєзнавства;
•  типи історико-краєзнавчих 
музеїв та їх функції;
•  склад музейної мережі і 
основні питання їх 
функціонування у працях

•  опрацьовувати тематичну 
літературу, самостійно 
збагачувати свій науковий та 
творчий потенціал, застосовувати 
прогресивні та раціонально 
виважені методи оволодіння 
знаннями;

Історико-краєзнавчі 
музеї України
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музейників, науковців й 
краєзнавців;
• історико-краєзнавче 
музейництво на різних етапах 
розвитку суспільства;
•  сучасні форми краєзнавчого 
музейництва.

•  орієнтуватись в організації 
роботи музеїв, методиці музейної 
діяльності;
•  працювати з фондовою та 
експозиційною документацією.

• етапи становлення етнології як 
самостійної галузі знань;

• основи методології 
етнологічного дослідження;

•  світові етнологічні школи, їх 
теорії та ідеї;

• класифікацію етносів, критерії, 
види та їх характеристику;

• сучасний стан розробки теорії 
етносу, нації, етнічності;

• основні характеристики та 
компоненти психології етносу;

• сутність процесів етнічного 
розмежування та згуртування;

•  основні риси сучасних етнічних 
процесів в світі;

• сутність і типологію етнічних 
конфліктів;

• проблему співвідношення 
етнічного і культурного, 
етнічного і релігійного;

•  значення звичаїв і ритуалів в 
житті того чи іншого 
представника етносу;

•  принципи та методи 
представлення складної 
історичної інформації у логічно 
послідовній формі 
(характеристиці).

•  застосовувати методи 
історичного аналізу та синтезу 
історичних фактів, 
встановлювати причинно- 
наслідкові зв'язки в історичному 
процесі;

•  застосувати на практиці 
етнологічні методи;

•  аналізувати різні фактори 
життєдіяльності етнічних 
спільнот;

•  співставляти різні інтерпретації 
основних понять у викладі 
наукових шкіл;

•  робити висновки на основі 
аналізу статичних і динамічних 
характеристик психології етносу;

• робити узагальнення та 
висновки на основі аналізу 
етнічного розвитку світу.

•*

Етнологія

• суспільно-економічні, 
політичні та культурні процеси 
історичного розвитку сучасних 
зарубіжних країн;
•  сутн ість сучасних проблем  
істор ії, культури  та буття 
народів світу;
•  основні здобутки  сучасних  
зарубіж них країн  у сф ері 
культури , науки і техн іки .

• здобути навички об’єктивного 
аналізу сучасних історичних явищ, 
сформувати критичне ставлення 
до історіографічних підходів та 
давати власну оцінку історичним 
подіям;
•  користуватися науковою 
термінологією;
• вміти орієнтуватися у періодах 
розвитку сучасних зарубіжних 
країн, характеризувати їх основні 
етапи та застосовувати на практиці 
набуті теоретичні знання;
•  вдосконалювати вміння 
самостійно пояснювати, 
трактувати факти та події 
минулого та сьогодення, публічно

Сучасна історія 
зарубіжних країн
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висловлювати та відстоювати 
свою точку зору, розвивати 
ораторські здібності та вчитись 
володіти аудиторією.

•  основи граматики, широке коло 
структурних та інтонаційних 
зразків, розмовні кліше та 
ідіоматичні вирази.

•  використовувати польську мову 
на міжособистісному та 
освітньому рівнях;
• володіти мовою на рівні 
спілкування.

Друга іноземна мова 
(польська)

• основи граматики, широке коло 
структурних та інтонаційних 
зразків, розмовні кліше та 
ідіоматичні вирази.

•  використовувати французьку 
мову на міжособистісному та 
освітньому рівнях;
• володіти мовою на рівні 
спілкування.

Друга іноземна мова 
(французька)

•  особливості функціонування 
музеїв Західної Європи як 
просвітницьких, дослідницьких, 
навчальних та рекреаційних 
центрів;
•  особливості діяльності 
профільних наукових 
(академічних та 
університетських) музеїв 
Західної Європи;
•  особливості музейної політики 
на прикладі музеїв окремих 
країн Західної Європи;
•  роль західноєвропейських 
музеїв у структурі туристичного 
бізнесу.

•  застосовувати базові положення 
різних концепцій 
західноєвропейських музеїв для 
розробки музейно-педагогічних 
програм і проектів;
•  демонструвати готовність до 
участі у спільних проектах із 
західноєвропейськими музеями 
різних типів і профілів для 
освоєння культурної і природної 
спадщини;
•  застосовувати моделі 
комунікації музеїв Західної 
Європи у взаємодії з дитячою та 
учнівською аудиторією;
•  володіти навичками і уміннями 
візуального спілкування з 
художніми творами -  музейними 
експонатами.

Історія музеїв Західної 
Європи

•  особливості розробки музейно- 
педагогічних програм -  системи 
форм і методів роботи у просторі 
музею з цільовою аудиторією 
упродовж певного 
запланованого часу;
• організаційні, методичні та 
психологічні компоненти 
музейно-педагогічних програм;
•  методичні засади розробки 
музейних проектів -  відносно 
нетривалих творчих музейних 
заходів, покликаних 
актуалізувати минуле з метою 
створення відповідного 
суспільного резонансу та 
заохочення до різноманітної 
соціальної діяльності.

• проектувати та реалізовувати 
короткотривалі та довготривалі 
музейно-педагогічні програми від 
задуму до втілення;
•  аналізувати можливості 
взаємодії академічних підходів до 
навчання в музеї з ідеями 
неформальної освіти;
•  розробляти музейно-педагогічні 
проекти соціальної, освітньої або 
дозвіллєвої спрямованості;
•  використовувати музейні 
предмети як джерела знань та 
засоби навчання, комунікації та 
розваги у самому просторі музею 
та навколомузейному просторі;
•  активно використовувати у 
просторі музею сучасні 
інформаційні технології та 
електронні засоби комунікації;

Сучасні музейно- 
педагогічні програми і 
проекти
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•  ураховувати особливості 
музейного середовища (експозиції 
і всіх типів музейної комунікації).

• діалектику розвитку 
матеріальної побутової 
культури, напрямки еволюції її 
основних категорій;
• особливості адаптації 
традиційних культур Європи до 
умов природного середовища і 
етнічного оточення;
•  історію моди, стильові 
особливості розвитку костюму, 
предметів побуту та зброї в 
окремих регіонах Європи 
упродовж античності, 
середньовіччя, нового та 
новітнього часу;
• сукупність утилітарних, 
духовних і соціальних аспектів у 
формуванні костюму.

•  аналізувати стильові нюанси 
мистецтва та побуту, характерні 
риси естетичного ідеалу;
•  характеризувати взаємозв’язок 
форм матеріальної культури, 
побуту, господарської діяльності, 
природного середовища, етнічних 
традицій, форм соціальної 
організації, релігійних вірувань і 
обрядів з костюмом, зброєю та 
предметами побуту;
•  визначати ознаки костюму, 
зброї, що відображають характерні 
риси матеріальної культури 
народів на різних історичних 
етапах їх розвитку;
• самостійно проводити творчий 
пошук і аналіз матеріалу у процесі 
самостійної роботи.

Історія костюму, 
предметів побуту та 
зброї

«.

• витоки світових релігій та їх 
історію;
• факти, що характеризують 
релігійність різних народів через 
призму мистецтва;
• основні джерела із загальної 
історії сакрального мистецтва;
• періодизацію загальної історії 
сакрального мистецтва;
• основні твори сакрального 
мистецтва;
•  сакральні символи та 
специфіку сакрального 
мистецтва, його відмінність від 
світського мистецтва;
•  східний та західний напрямки 
розвитку сакрального мистецтва 
України;
•  основні типи релігійної 
архітектури, літератури; види, 
техніки релігійного 
живопису;
•  проблеми співіснування 
християнства та інших світових 
релігій через призу релігійного 
мистецтва.

• аналізувати найважливіші 
джерела сакрального мистецтва;
•  аналізувати художній твір з 
погляду особливостей його 
поетики і у взаємозв’язку з 
основами конкретних релігій, 
вірувань;
•  розрізняти художні форми 
вираження буддійського, 
християнського, ісламського 
віросповідання, світосприйняття;
•  застосовувати отримані знання в 
педагогічній діяльності;
•  використовувати отримані 
знання у міжконфесійному діалозі;
•  використовувати методи 
історіографічних досліджень;
•  застосовувати методи 
джерелознавчого аналізу.

Історія сакрального 
мистецтва

•  законодавчі та нормативно- 
правові акти щодо адаптації 
студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів до 
сучасних соціально-

• виявляти маніпулятивний 
контент медіа;
•  використовувати міжнародні, 
законодавчі, нормативно-правові 
документи адаптації студентів

Культура мультимедіа
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економічних умов суспільства;
•  державну політику щодо 
молодіжних громадських, 
організацій стосовно питань 
соціальної адаптації;
• становлення та розвитку 
молоді, сприяння зайнятості 
молоді в соціально-ешномічному 
секторі;
• роль медіа в формуванні 
полікультурної картини світу;
• педагогічні аспекти 
медіаграмотності;
• функції і класифікацію засобів 
масової інформації по способу 
передачі інформації і по каналам 
сприйняття;
• негативні тенденції, що 
створюють засоби масової 
інформації (дезорієнтація 
особистості, крайній 
негативізм, надлишковий 
оптимізм тощо);
• соціальні аспекти девіації як 
форми соціальної дезадаптації;
•  методологічні аспекти 
медіапедагогіки і основ 
медіаграмотності;
•  особливості використання 
медіаінформацїї студентами 
вищих педагогічних навчальних 
закладів, мультимедійність та 
психолого-педагогічні умови 
сприйняття і засвоєння 
навчального матеріалу;
• принципи, засоби, методи 
збору, систематизації, 
узагальнення і використання 
аудіовізуальної та друкованої 
інформації.

вищих педагогічних навчальних 
закладів до сучасних соціально- 
економічних умов в суспільстві;
•  здійснювати аргументований 
критичний огляд аудіовізуальної 
та друкованої інформації, готувати 
рецензії;
•  оцінювати зміст, форму і 
стиль аудіовізуальної та 
друкованої інформації;
•  застосовувати раціональні 
методи пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
аудіовізуальної та друкованої 
інформації;
•  здійснювати перевірку та 
класифікацію джерел інформації;
•  аналізувати явища і процеси 
в соціально-економічному житті 
суспільства в минулому та 
сучасному вимірах;
•  давати оцінку культурно- 
історичному розвитку 
суспільства, його культурному і 
духовному надбанню;
•  в професійній діяльності 
використовувати комп'ютерні 
програми навчання, програму 
Іп1е1@ «Навчання для 
майбутнього», навчальні ресурси 
глобальної мережі Інтернет;
•  використовувати спеціальні 
комп'ютерні програми, 
системи віртуальної реальності;
• поєднувати традиційні методи 
навчання з мультимедійними 
засобами подачі інформації, 
засобами масової інформації.

« .

• сучасний рівень розвитку 
музейної діяльності у галузі 
нових інформаційних 
технологій;
•  можливості та ефективність 
використання сучасних 
методологічних підходів в 
музейній діяльності, що 
базуються на новітніх 
інформаційних технологіях;
•  технології обробки даних та 
зображень в автоматизованих 
інформаційних системах;

•  вільно орієнтуватися в 
комп’ютерних інформаційних 
технологіях і системах;
•  користуватися інформацією про 
музеї, представлену в мережі 
Інтернет;
•  самостійно розробити музейний 
сайт (концепція, дизайн, моделі 
сайту та технології його побудови, 
форми презентації інформації на 
сайті);
•  виконувати усі види робіт, 
пов’язані з обліком та

Інформаційні технології 
в музейній справі
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• нові технології музейного 
проектування.

забезпеченням збереження 
музейних колекцій та об’єктів 
культурної і природної спадщини 
із застосуванням нових 
інформаційних технологій;
•  розробляти проекти у межах 
основних напрямків музейної 
діяльності;
•  застосовувати сучасні 
інформаційні технології у процесі 
розробки нових культурних 
продуктів.

•проектування і застосування 
динамічних структур даних;
•  зміст і можливості технологій 
модульного і об'єктно- 
орієнтованого програмування;
• практичну і теоретичну 
методику оцінювання складності 
алгоритмів і програм;
• методи сортування і пошуку 

даних та оцінювання їх 
складності;

•  процедури тестування і 
налагодження програм;

•  вступ до мови С++ і 
порівняльну оцінку базових 
можливостей мови.

•застосовувати динамічні 
структури даних до розв'язування 
задач;
•проектувати модулі і функції 
загального призначення; 
•проектувати класи і 
використовувати технологію 
об'єктно-орієнтованого 
програмування;
•  оцінювати складність 
алгоритмів і програм; 

•застосовувати методи сортування 
і пошуку даних;
•  складати тести для перевірки 
програм;
•застосовувати системні і 
програмовані методи 
налагодження програм; 
•оцінювати окремі можливості 
другої алгоритмічної мови (С++).

Інформатика в 
гуманітарній сфері

• новаторські підходи 
вітчизняних та зарубіжних 
дизайнерів і художників у сфері 
музейного оформлення;
•  тенденції у сфері створення 
сучасних міських музеїв;
•  принципи побудови інтер’єру 
(внутрішнього простору музею) 
та екстер’єру музейних 
будинків;
•  методи експонування 
предметів матеріальної культури 
в музеї.

• володіти методикою 
проектування музейно- 
виставкового комплексу;
•  використовувати художні засоби 
сучасної музейно-виставкової 
експозиції;
•  аналізувати тенденції і 
перспективи розвитку музейно- 
виставкових комплексів;
•  застосовувати музейні 
технології експонування предметів 
матеріальної культури;

Художнє експонування 
у світовій музейній 
практиці

•  основні етапи розвитку 
архітектури відповідно до зміни 
суспільно-економічних 
формацій;
•  вплив соціально-політичної та 
ідеологічної ситуації на розвиток 
архітектури;
•  особливості архітектурно-

•  аналізувати закономірності 
розвитку функції і форми, 
соціальної ролі архітектури як 
засобів матеріальної та духовної 
організації життя суспільства;
•  опановувати професійну 
термінологію;
•  проводити детальний аналіз

Пам’ятки 
містобудування та 
архітектури
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планувальних і містобудівних 
прийомів основних 
архітектурних пам’яток та їх 
комплексів, поселень, міст.

архітектурно-художнього і 
конструктивного рішення, 
творчого методу автора пам’ятки;
•  розробити макет пам’ятки для 
використання в музейній програмі, 
музейному проекті.

• основні засади 
міждисциплінарної взаємодії 
музейної справи та археології;
•  особливості розвитку польової 
археологічної діяльності музеїв 
України та світу;
• археологічну спеціалізацію 
музеїв як один з інноваційних 
аспектів їх діяльності;
•  особливості науково- 
практичної роботи музейних 
працівників у процесі виявлення 
та дослідження експонатів 
археологічного походження.

•  аналізувати особливості 
наукової обробки потенційних 
експонатів, здобутих в ході 
археологічних розкопок;
•  проводити первинну 
музеєфікацію пам’яток означеного 
типу;
•  самостійно формувати вимоги 
до створення музейних експозицій 
на основі викопних матеріальних 
пам ’ яток-предметів;
•  прийоми та засоби розробки 
привабливих для відвідувачів 
виставок на основі археологічних 
пам’яток різних історичних епох.

Музейна археологія

•  сучасні засади організації 
діяльності шкільного музею;
• основні принципи побудови та 
проектування експозиції 
сучасного шкільного музею 
(музею навчального закладу);
• специфіку використання 
експозиції шкільного музею для 
проведення навчально-виховної 
роботи з учнями.

•  складати тематично- 
експозиційний план зі створення 
сучасного шкільного музею 
(музею навчального закладу);
•  сприяти загальному розвитку і 
розширенню світогляду учнів, 
вихованню в них пізнавальних 
інтересів, творчих здібностей, 
дослідницьких нахилів; 
прищеплювати вміння самостійно 
поповнювати свої знання;
•  розширювати зміст навчально- 
виховного процесу у процесі 
музейно-педагогічної діяльності, 
забезпечувати його тісний зв’язок 
з життям;
• залучати учнів до 
комплектування фондів шкільного 
музею, активної участі у 
збереженні і популяризації 
пам’яток матеріальної та духовної 
культури, охороні природи, 
вивчення ресурсів країни.

Організація і діяльність 
шкільних музеїв

•  основні поняття та принципи 
архітектури, розвиток різних 
архітектурних форм і стилів, 
сучасні проблеми 
містобудування;
•  сутність та особливості 
мистецьких процесів, 
утвердження стильових 
напрямків і шкіл за різних

• орієнтуватись у загальних 
теоретичних і творчих засадах 
архітектури та містобудування;
• аналізувати концепції 
мистецтвознавців, що пояснюють 
структуру і функціонування різних 
цивілізаційних компонентів, вплив 
їх  на змішування архітектурних 
стилів та утвердження нових

Історія архітектури
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соціокультурних умов;
•  культурно-мистецькі надбання 
різних цивілізацій, способи та 
можливості їх застосування в 
сучасних умовах.

стилів в сучасну епоху;
•  розрізняти основні стильові 
напрямки мистецтва, знати їх 
специфіку і відмінності, 
культурно-духовні традиції й 
цінності;
•  аналізувати світові та українські 
мистецькі процеси на сучасному 
етапі та в історичній 
ретроспективі;
•  об‘єктивно аналізувати 
конкретні аспекти тих чи інших 
мистецьких явищ.

«.

•  основні етапи історії 
колекціонування в Україні та 
Європі ХУІ-ХХ ст.;
•  особливості експонування 
колекцій;
• феномен приватних музеїв;
• основні типи музейних 
колекцій ХУІІІ-ХХ ст.;
• типи і види сучасних колекцій;
•  особливості еволюції художніх 
виставок ХУІІІ-ХХ ст.

•  сформувати навички опису та 
інтерпретації виставок різного 
типу;
• актуалізувати предмети колекції 
для створення музейної виставки;
•  застосовувати навички 
самостійного опису музейної 
колекції та експозиції виставки;
• написати критичне есе, статтю 
про поточні музейні виставки;
• використовувати інформацію, 
одержану у ході аналізу музейних 
зібрань та експозиції виставок, у 
процесі вирішення самостійно 
поставлених завдань в 
дослідженнях з історії мистецтва.

Історія
колекціонування

• потенціал природних та 
історико-культурних пам’яток 
різних регіонів України;
• сутність педагогічної 
діяльності в умовах 
неформальної освіти;
•  методику проведення 
рекреаційно-пізнавальних 
подорожей;
•  особливості діяльності 
аніматора культури;
•  специфіку освіти і навчання 
туристів різних вікових груп;
• сутність педагогічного 
спілкування, його стилі, 
параметри та рівні.

•  розвивати досвід туристично- 
краєзнавчої діяльності;
• аналізувати потенціал 
вітчизняних природних та 
історико-культурних пам’яток для 
проектування туристичних 
маршрутів;
•  взаємодіяти з організаціями, 
закладами, що вивчають та 
популяризують об’єкти 
матеріальної культурної 
спадщини;
•  розробляти й втілювати у життя 
актуальні туристичні програми 
шляхом власного осмислення 
нематеріальної культурної 
спадщини;
• використовувати потенціал 
музею для розробки освітніх, 
просвітницьких та рекреаційних 
проектів;
•  застосовувати методи, прийоми 
і засоби ефективної комунікації у 
процесі туристичної діяльності.

Історико-культурні 
ресурси України
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• вузлові питання антропології 
культури, закономірності 
історико-еволюційного розвитку 
людини, її соціальних та 
біологічних спільностей, 
суспільства;
•  історію антропологічної науки 
крізь призму культури;
• етапи і чинники 
антропогенетичних процесів;
•  механізми трансляції 
культурного досвіду, проблеми 
динаміки культури;
• антропологічну структуру 
населення земної кулі;
•  антропологічні особливості 
населення України;
• понятійно-термінологічний 
апарат науки.

•  застосовувати методику 
антропологічних досліджень;
•  використовувати антропологічні 
матеріали для історичних 
реконструкцій, сучасних 
культурних практик;
•  аналізувати процеси 
формування людської культури як 
найголовнішою сутності людини, 
особливості етнічних культур;
•  за комплексом
морфофізіологічних ознак людини 
визначати її расову 
приналежність.

Культурна
антропологія

«.

•  сутність, принципи та основні 
поняття музейного 
фандрайзингу;
• особливості залучення грантів 
та співпраці із фондами;
• методи роботи фандрайзера;
• етапи фандрайзингової 
діяльності в музеї;
•  основні принципи складання 
заявки на залучення гранту;
• особливості планування 
бюджету та ведення супровідної 
документації і звітності.

• створити умови ефективного 
музейного фандрайзингу;
•  здійснювати планування та 
будувати логічну схему музейного 
проекту у процесі залучення 
ресурсів від грантодавчих установ;
• здійснювати цілеспрямований 
пошук донора, гранту тощо;
• розробити власний музейний 
проект та скласти заявку на 
отримання гранту;
•  здійснити аналіз та моніторинг 
реалізованого проекту та 
окреслити його функціонування у 
перспективі.

Музейний фандрайзинг
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