
РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 

. ФРАНКА
«МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» 

першого рівня вищої освіти, галузі знань 02 Культура і мистецтво 
за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 

кваліфікація освітня: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства;

Освітньо-професійна програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 

спрямована на на здобуття студентами знань з фундаментальних, психолого- 

педагогічних та професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для 

вирішення навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі 

музейної та пам’яткоохоронної справи, культурно-освітньої діяльності 

музеїв; формування компетентностей для організації професійної діяльності 

в галузі музейної та пам’яткоохоронної справи; набуття навичок екскурсійної 

роботи; формування здатності до інтеграції освіти та культури засобами 

музейної педагогіки у взаємодії музею із закладами освіти.

Реформаційні зміни у вітчизняній освіті передбачають створення 

необхідних умов для високоякісної підготовки фахівців культурно- 

мистецького профілю, що зможуть успішно реалізувати- себе в умовах 

сучасного ринку праці. Реалізація програми передбачає підготовку фахівців, 

здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі музейної справи і охорони та використання пам’яток, що передбачає 

застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов; надати навички 

екскурсійної, фондової, експозиційної роботи, музейно-педагогічної 

діяльності.

Освітньо-педагогічний процес, що передбачений освітньою 

програмою, 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.

В освітній програмі узгоджено норми теоретичної і практичної 

підготовки, яка забезпечується різними типами музейних практик. Освітньо- 

наукова підготовка буде здійснюватися в процесі виконання курсової та 

бакалаврської роботи. Слід відзначити практичну спрямованість програми, 

яка реалізується на базі коледжу, зокрема, щодо урахування різноманітних 

аспектів музейної роботи.

Випускники, що навчаються за освітньою програмою «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» зможуть бути працевлаштовані на посадах екскурсоводів 

та організаторів подорожей, методистів позашкільних закладів, молодших 

наукових співробітників музеїв, методистів культурно-освітнього закладу.

Під час укладання програми дотримано основні вимоги укладання

освітніх програм та визначено її практичну спрямованість, що є підставою 

для позитивної оцінки Освітньо-професійної програми «Музеєзнавство, 

памяткознавство» та її рекомендації до практичного впровадження.
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