
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

 

 

Освітній ступінь     «бакалавр» 

Галузь знань     02 Культура і мистецтво 

Спеціальність     027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

Освітньо-професійна програма  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

форма навчання    денна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2021 



Силабус курсу «Вступ до спеціальності» 

20__- 20__ навчального року 

 

Назва курсу Вступ до спеціальності 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79005 Львів 

 

Циклова комісія за якою  

закріплена дисципліна 

 

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

 

02 Культура і мистецтво 

027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

Викладач курсу  

 

Караманов Олексій Владиславович 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

oleksiy.karamanov@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7) 

Також проводяться онлайн консультації у системі Moodle. 

Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/vstup-do-spetsialnosti-027-

muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo 

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб сприяти процесу 

формування знань про різні напрями роботи фахівця-

музеєзнавця, ознайомлюватися с професіями музейного 

співробітника, екскурсовода, аніматора, медіатора, 

галерейного менеджера, музейного блогера. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів І-го курсу, 

спеціальності 027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство протягом 

першого семестру в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни є ознайомлення майбутніх 

фахівців з різними напрямами їх майбутньої професійної 

діяльності – професіями музейника, музейного педагога, гіда-

екскурсовода, аніматора, медіатора, event-менеджера та 

галерейного менеджера, музейного педагога, музейного 

блогера тощо. 

Завдання: вивчення дисципліни полягає у набутті студентами 

знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно 

вирішувати завдання професійної діяльності з обов'язковим 

урахуванням різних напрямів своєї майбутньої професії. 

Особлива увага приділяється вивченню ролі цих напрямів у 

просторі музею в контексті розвитку сучасної гуманістичної 
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освітньої парадигми через систему її основних понять та 

категорій, розвиток комунікативних здібностей та розширення 

світогляду. 

Предмет: вивчення системи правових, соціально-

економічних, організаційно-методичних аспектів вибору 

фахівцями сфери своєї майбутньої професійної діяльності. 

Заплановані результати навчання: 

Знати: 

- основні напрямки, проблеми розвитку музейної справи 

в Україні та за кордоном; 

- провідні інституції музейної та пам’яткоохоронної 

галузі, центри культурно-освітньої діяльності музеїв; 

- професійні характеристики різних музейних 

спеціальностей, зокрема, музейний педагог, аніматор, 

медіатор, блогер, галерейний менеджер; 

- основні форми самостійної роботи студентів, 

студентських науково-дослідних робіт та методику їх 

виконання. 

Вміти: 

- визначити першочергові заходи і засоби поліпшення 

стану виробничого середовища щодо поліпшення стану 

виробничого середовища за окремими  

- 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; 

- охарактерзивути актуальні музейні спеціальності з 

акцентом на майбутнє працевлаштування за фахом; 

- ефективно вести науковий пошук з обраної для 

дослідження проблеми; 

- правильно оформляти студентську наукову роботу. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 

1. Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних 

послуг в туризмі: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 

197с. 

2. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. 

Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. Славін. – К., 1959. – 156 с. 

3. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: 

перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : 

Літопис, 2005. – 632 с. 

4. Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: 

формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і 

ресурсів. Пер. з англ. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2010. 

5. Музей: менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. 

Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с. 

6. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-

інформаційної діяльності музеїв : Посібник // Під редакцією 

В. Великочого, Н. Гасюк. – Івано-Франківськ : Плай. – 2005. – 

64 с. 

7. Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний 

посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 

428 с. 



8. Синявський В.В. Професіограми і психограми 

професій педагогічного спрямування : метод. посібник / В.В. 

Синявський. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 84 с 

9. Удовиченко І. В. Музейна педагогіка: теорія і 

практика: науковометодичний посібник. – К.: Логос, 

Національний музей історії України, 2017. – 72 с. 

 

Допоміжна література 
1. Дем’яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення 

підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в 

Україні// Географія та туризм. Київ – 2010. – Вип.9. – С. 149-

153. 

2. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах. Підручник. – 

К.: Конкор, 2005. – 408 с. 

3. Сокіл Т. Г. Проблеми професійної підготовки кадрів 

екскурсоводів і гідів – перекладачів для сфери туризму 

України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Sokol_2015_2.pdf 

  

Інформаційні ресурси: 

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал 

URL: http://www.pamjatky.org.ua  

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm  

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : 

http://www.elib.nplu.org  

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua  

5.  Інститут історії України НАН України URL: 

http://www.history.org.ua/  

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та 

інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua  

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum   

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: 

http://nsku.org.ua/ 

Тривалість курсу  90 год. 

Обсяг курсу  

 

32 години аудиторних занять ( 16 годин лекційних занять і 16 

годин практичних занять) та 58 години самостійної роботи 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

http://www.pamjatky.org.ua/
https://tourlib.net/geogr.htm
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http://www.history.org.ua/
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відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та 

пам’яткохоронної галузі.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 

культурно-просвітницької діяльності на основі професійно 

профільованих знань.  

СК 13. Здатність забезпечувати інтеграцію різних форм 

музейної комунікації. 

Програмні результати 

навчання 

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, 

напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів 

музейного типу залежно від їх класифікаційної 

приналежності.  

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну 

інформацію музейних предметів, об’єктів культурної 

спадщини, природних пам’яток.  

ПР 15. Формувати план культурно-освітньої роботи та 

організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, 

об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток з 

врахуванням потреб різних верств населення.  

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, 

електронні презентації, відео-презентації, презентації в 

письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ПРН 22. Вміти планувати та організовувати міждисцилінарну 

культурно-просвітницьку та педагогічну діяльність у 

музейному просторі. 
Ключові слова  

 

Музеєзнавство, музеологія, екскурсія, анімація, медіація, 

комунікація, блогерство. 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

які отримує студент в результаті паралельного вивчення 

навчальних дисциплін «Філософія»,  «Основи 

пам’яткознавства»,, «Організація науково-педагогічних 

досліджень», «Музейна педагогіка» і набуття компетенцій 

після завершення навчання на освітньому ступені бакалавра зі 

спеціальності 027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальна дисципліна є нормативною навчальною 

дисципліною циклу загальної підготовки бакалаврів ОПП 

Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, 

мозковий штурм), методи організації мислитель них дій, 

розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, 

порівняння; синектика, дедукція, індукція та ін.), виконання 

індивідуальних завдань та проекту. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети 

студентів. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною 

відбувається на підставі накопичених балів за результатами 

поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі 

шкалою оцінювання. 



 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів при 

оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів, 

залік виставляється автоматично. Бали нараховують за 

наступним співідношенням: робота на лекціях – 20 (4 

письмових завдання по 5 балів); практичні заняття – 40 (8 

практичних по 5 балів за роботу на практичному); відповіді на 

тестові питання –  20 балів (20 тестових питань по 1 балу за 

правильну відповідь); виконання міні-проектів – 10+10=20 

балів (критерії оцінювання – розкриття мети і завдань (2 б.); 

самостійність виконання (4 б.); обсяг (2 б.); відповідність 

результатів (2 б.)). 

Підсумкова максимальна кількість балів_100. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням 

робити власні висновки. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент 

заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 

 

1. Загальні тенденції розвитку музейної діяльності в Україні 

та інших країнах. 

2. Мета та завдання діяльності працівника музею. 

3. Музейні комунікації в освіті та культурі: загальна 

характеристика. 

4. Законодавство про музейну діяльність в Україні. Закон 

України «Про музеї та музейну справу». 

5. Характеристика законодавства про музейну діяльність у 

зарубіжних країнах. 

6. Основні принципи державної політики України у галузі 

музейної справи. 

7. Соціальне значення професії музейника. 

8. Проблеми підготовки фахівців з музейної справи. 

9. Професія музейного педагога, її характеристика та 

напрями роботи. 

10. Характеристика професії музейного педагога у різних 

країнах. 

11. Музейний педагог як організатор ефективного середовища 

навчання у системі академічної і неформальної освіти. 

12. Роль музейного педагога у формуванні ефективного 

середовища навчання. 

13. Професія гіда-екскурсовода, її характеристика та напрями 

роботи. 

14. Особливості роботи гіда-екскурсовода у системі 



екскурсійної діяльності. 

15. Професія музейного аніматора, її характеристика та 

напрями роботи. 

16. Поняття про анімацію культури та її роль у репрезентації 

музейних професій.  

17. Аніматор у системі музейно-педагогічної діяльності. 

18. Професія музейного медіатора, її характеристика та 

напрями роботи. 

19. Медіатор культури у діяльності музейного закладу. 

20. Медіація у системі музейно-педагогічної діяльності. 

Медіатор як посередник у музейній комунікації. 

21. Професії Event-менеджера та галерейного менеджера, їх 

характеристика та напрями роботи. 

22. Event-менеджер та галерейний менеджер як сучасні 

музейні професії. 

23. Сучасна індустрія розваг та її роль у музейній діяльності. 

24.  Рекреаційна функція музею у системі роботи Event-

менеджера та галерейного менеджера. 

25. Професія блогера, її характеристика та напрями роботи. 

26. Технологія проектування та репрезентації музейних 

блогів. 

27. Музейний блогер у репрезентації актуальних культурних 

подій та промоції нового культурного продукту. 
Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1 

1, 2 

 

Тема 1.. Вступне заняття. Ознайомлення з 

програмою та завданнями курсу. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 4 год 

 

3, 4 

 

Тема 2. Професія музейника – соціальне 

значення та сучасні методологічні 

підходи. 

 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

5, 6 Тема 3. Музейний педагог та його роль в 

організації ефективного середовища 

навчання у системі академічної і 

неформальної освіти. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 8 год 

 

7, 8 

 

Тема 4. Професія гіда-екскурсовода та 

організація екскурсійної діяльності. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

 

 Модульна контрольна робота 1   

Змістовий модуль 2 

9, 19 Тема 5. Професія аніматора у системі 

взаємодії освіти та культури. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

10, 11 Тема 6. Роль медіатора у сучасному 

інформаційному просторі та музейно-

педагогічній діяльності. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 6 год 

 

12, 13 

 

Тема 7. Професії Event-менеджера та 

галерейного менеджера в індустрії розваг 

та реалізації рекреаційної функції музею. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 8 год 

 

14, 15 Тема 8. Музейний блогер у репрезентації 

актуальних культурних подій та промоції 

нового культурного продукту. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

 

 Модульна контрольна робота 2   

 


