
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» 

(ОПП) розроблена відповідно до сучасних вимог з урахуванням новітніх 

тенденцій реформування та модернізації вищої освіти робочою групою 

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка».

За структурою і змістовим наповненням рецензований документ 

відповідає вимогам до розробки освітніх програм. Освітньо-професійна 

програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство» для підготовки бакалаврів 

фокусує увагу на обсязі кредитів, необхідних для здобуття першого рівня 

вищої освіти; переліку компетентностей випускника; нормативному змісту 

підготовки здобувачів вищої освіти, який сформульований у термінах 

результатів навчання; формах атестації здобувачів вищої освіти; вимогах до 

наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Програма передбачає міждисциплінарний характер викладання з 

акцентом на педагогічну діяльність музеїв, урахування історичних передумов 

виникнення, трансформацій музеїв; засобів інтерпретації та актуалізації 

культурного надбання; поняття, властивостей та функцій пам’яток; 

принципів, концепцій використання об’єктів історико-культурної та 

природної спадщини в сучасному світі; інноваційних освітніх технології та 

практик використання історико-культурного ресурсу в сучасному світі.



Освітній процес, що передбачений програмою, здійснюється на засадах 

широкої палітри методів і методик науково-дослідної, експертної, 

інноваційної, екскурсійної діяльності; методів експозиційного проектування, 

музейної педагогіки; технологій музейного менеджменту і управління 

історико-культурною спадщиною; інформаційних та комунікаційних 

технологій; методик роботи з різновіковою аудиторією, актуалізації та 

популяризації матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини. 

Це забезпечує оптимальне співвідношення теорії і практики, адже практична 

робота є важливою для організації ефективної музейної комунікації.

Формулювання цілей та визначення програмних результатів навчання 

ОПП зорієнтовано на професійне самовдосконалення та самореалізацію її 

здобувачів. З-поміж сильних сторін програми -  активна співпраця з 

музейними закладами під час організації різних форм взаємодії, яка має 

виходити на новий рівень у форматі національних і міжнародних проектів.

Отже, у рецензованій освітньо-професійній програмі повністю 

враховано галузевий та регіональний контекст, а також результати навчання, 

визначені Стандартом вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за 

спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», її реалізація у 

Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» спрямована на 

забезпечення якісної підготовки бакалаврів та може бути рекомендованою до 

впровадження в освітній процес.
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