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Присутні: проф. Бондаренко Г. В., проф. Гаврилюк С. В., доц. Герасимчук О. Б., доц. Дмитренко 

А. А., доц. Качковська Л. Р., ст. викл. Кирилов М. А., доц. Надольська В. В., доц. Петрович В. В., 

ст. лаборант Пословська А. В., доц. Рябчикова Ф. Д., доц. Трофімук-Кирилова Т. М., 

доц. Чибирак С. В., доц. Бордюк В. М. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про результати громадського обговорення змісту освітньо-професійної програми 

«Музейний менеджмент, культурний туризм» спеціальності 027 Музеєзнавство, 

пам’яткознавство (ОС «Бакалавр»). 

ВИСТУПИЛИ:  

Гарант ОПП, доц. Рябчикова Ф. Д., яка ознайомила присутніх із результатами 

громадського обговорення змісту ОПП та запропонувала перейти до розгляду пропозицій 

стейкхолдерів щодо її покращення. 

1.1. Пропозиція: «У навчальному плані назви дисциплін «Світова культурна спадщина» 

та «Культурна спадщина України» (цикл професійної підготовки) після слова «культурна» 

доповнити словосполученням і «природна». Це, по-перше, відповідатиме сучасним світовим 

теорії і практиці пам’яткоохоронної справи (розгляд, вивчення, збереження і т. д. таких 

складників спадщини у комплексі та нерозривному зв’язку), по-друге, дасть змогу розширити 

обсяг матеріалу, що подаватиметься студентам або пропонуватиметься їм для опрацювання (з 

можливим збільшенням кількості годин).  

Назву дисципліни «Історія і практика екскурсійної діяльності» варто після слова «історія» 

доповнити терміном «теорія» (можна розглянути варіант, коли цей термін стоятиме перед словом 

«історія»). Це також помітною мірою збагатить змістове наповнення матеріалу дисципліни. З 

повагою, доцент Гаврилюк О. Н.». 

ВИСТУПИЛИ:  



Завідувач кафедри, проф. Бондаренко Г. В. відзначив, що ця пропозиція надійшла від 

науково-педагогічного працівника університету. Назву дисципліни змінювати не обов’язково, 

проте під час викладання дисципліни «Культурна спадщина України» обов’язково слід звертати 

увагу не тільки на культурну, але й на природну спадщину. Цей аспект також слід включити у 

програму навчальної дисципліни. У цьому випадку викладання дисципліни «Культурна 

спадщина України» буде у руслі сучасних світових теорії і практики пам’яткоохоронної справи.  

Проф. Гаврилюк С. В. запропонувала проблематику курсу «Культурна спадщина України» 

включити до ОК «Світова культурна спадщина» та перенести ОК «Світова культурна спадщина» 

у цикл загальної підготовки. З уваги на необхідність формування програмних результатів 

навчання, визначених державним стандартом вищої освіти України за спеціальністю 027 

Музеєзнавство, пам’яткознавство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, варто 

включити до циклу професійної підготовки ОК «Основи атрибуції та експертизи культурних 

цінностей». 

Гарант ОПП, доц. Рябчикова Ф. Д. підтримала пропозицію Гаврилюк С. В. про 

перенесення ОК «Світова культурна спадщина» у цикл загальної підготовки. Оскільки у циклі 

загальної підготовки варто більше уваги приділити формуванню таких ЗК, як цінування і повага 

різноманітності та мультикультурності; 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. Цей курс підсилить викладання ОК 

«Історія Європи» та сформує необхідні компетентності для майбутніх фахівців. Також вона 

підтримала пропозицію щодо включення до циклу професійної підготовки ОК «Основи атрибуції 

та експертизи культурних цінностей». 

Доц. Трофімук-Кирилова Т. М. щодо назви дисципліни «Історія і практика екскурсійної 

діяльності» зауважила, що не бачить необхідності вводити у назву ОК слово «теорія». Адже при 

розкритті історії екскурсійної справи звертається увага і на появу в різні історичні проміжки часу 

певних методів та прийомів ведення екскурсій. Окремі теми курсу присвячені теоретичним 

аспектам організації проведення екскурсій.  

Однак у зв’язку з наданням випускникам професійної кваліфікації екскурсовода пропоную 

включити в ОПП ОК «Музейні центри світу». 

УХВАЛИЛИ:  

Назву дисципліни «Історія і практика екскурсійної діяльності» залишити без змін, проте 

викладачу, який буде забезпечувати викладання освітньої компоненти «Історія і практика 

екскурсійної діяльності» у змісті програми передбачити відповідні теми.  

ОК «Світова культурна спадщина» в ОПП перенести у цикл загальної підготовки. 

Викладачу, який буде забезпечувати викладання цього ОК, у змісті програми передбачити теми, 

присвячені культурній спадщині України. 

Увести в ОПП (цикл професійної підготовки) освітні компоненти «Основи атрибуції та 

експертизи культурних цінностей» та «Музейні центри світу». 

1.2. Пропозиція: У зв’язку з наявністю бакалаврської роботи у 7 семестрі варто додати курсову 

роботу, яка згодом стане складовим елементом бакалаврської. 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Чибирак С. В. повідомила, що подібна пропозиція надійшла від роботодавця Ткачука 

О. Однак, на мою думку, додавати курсову роботу у 7 семестрі не варто, оскільки у 8 семестрі 

передбачено написання кваліфікаційної роботи, і здобувачі вищої освіти розпочинають її 

підготовку з 7 семестру. Пропоную виокремити у 8 семестрі кредити для ОК «Кваліфікаційна 

робота», зменшивши обсяг практики з екскурсійно-туристичної діяльності до 4 кредитів.  

УХВАЛИЛИ:  

У 7 семестрі на практику з екскурсійно-туристичної діяльності передбачити 4 кредити і у 

8 семестрі – 2 кредити для ОК «Кваліфікаційна робота». 



1.3.  

1.3.1. Пропозиція: Збільшити курс з вивчення інформаційних технологій. Ввести поглиблене 

вивчення історії України. 

1.3.2. Пропозиція: Збільшення годин вивчення інформаційних технологій. 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Герасимчук О. Б. зазначила, що до громадського обговорення долучилась директорка 

Волинського краєзнавчого музею Важатко О. Г. і ще раз висловила пропозицію, яка міститься у її 

відгуку. Тому пропоную замінити ОК «Інтернет технології та ресурси» на ОК «Інформаційні 

технології та системи» і збільшити обсяг курсу до 8 кредитів. Гарант ОПП, доц. Рябчикова Ф. Д. 

зауважила, що у зв’язку з уведенням курсу «Інформаційні технології та системи» немає потреби 

включати до освітньої програми ОК «Системи пошуку та обробки інформації».  

Щодо пропозиції про поглиблене вивчення історії України, зав. кафедри, 

проф. Бондаренко Г. В. зауважив, що різні аспекти вітчизняної історії розглядаються у багатьох 

дисциплінах навчального плану. Окрім того, передбачено вивчення ОК «Україна: історія, 

культура, ментальність» у 1 і 2 семестрах обсягом 8 кредитів. 

УХВАЛИЛИ: 

Пропозицію частково взяти до уваги. Замінити ОК «Інтернет технології та ресурси» на ОК 

«Інформаційні технології та системи» і збільшити обсяг курсу до 8 кредитів. ОК «Системи 

пошуку та обробки інформації» не включати до навчального плану. 

Навчальну дисципліну «Україна: історія, культура, ментальність» залишити без змін. 

1.4.  

1.4.1. Пропозиція: Назву курсу «Історія Європи» змінити на «Історія європейської цивілізації» 

(мультидисциплінарний підхід!). 

1.4.2. Пропозиція: У плані пропоную замість «Історія Європи» залишити попередній варіант 

«Всесвітня історія», оскільки в існуючому варіанті не передбачено, очевидно, вивчення інших 

регіонів – Азії, Америки тощо. 

1.4.3. Пропозиція: Шановні розробники програми! Передбачений вами курс із загальної 

підготовки «Історія Європи» саме цю підготовку і значно звужує, оскільки обмежує географічні 

рамки предметної історичної фаховості. Музейна справа починалася із накопичення джерел з 

історії античності (а це не лише Європа) та Стародавнього Сходу, історію якого ви взагалі 

виключили. За географічними рамками такого курсу лишається також і історія великих 

географічних відкриттів, світових воєн, історія обох Америк, Африки тощо. Часовий обсяг 

передбаченого вами може бути виділений на курс «Всесвітньої історії» (два семестри), що дало 

саме загальну підготовку з світової історії, яка необхідна фахівцеві.  

ВИСТУПИЛИ:  

Зав. кафедри, проф. Бондаренко Г. В. висловив думку, що слід врахувати 

мультидисциплінарний підхід до викладання цього навчального курсу і замінити назву курсу 

«Історія Європи» на «Історія європейської цивілізації». Доц. Надольська В. В., яка зазначила, що 

варто було б залишити назву дисципліни «Історія Європи». Її викладання дозволяє 

використовувати як цивілізаційний, так й інші підходи до розкриття історії регіону. Україна є 

частиною Європи, тому акцентовано увагу на ґрунтовному розумінні студентами історико-

культурних процесів, які відбувалися на цій території, а не у всьому світі загалом. Тому 

«Всесвітньої історії» немає в освітній програмі. Такий підхід також співвідноситься з переліком 

компетентостей випускника, який містить державний стандарт вищої освіти України для 

бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство.  

УХВАЛИЛИ:  

У навчальному плані залишити назву дисципліни «Історія Європи». 

1.5. Пропозиція: Пропоную: зменшити кількість загального обсягу годин з предметів 

«Логіка», «Менеджмент», «Історія і практика екскурсійної діяльності». Натомість збільшити 



кількість годин, зокрема практичних з курсів: «Експозиційно-виставкова діяльність музеїв» та 

«Археологія». 

ВИСТУПИЛИ:  

Гарант ОПП, доц. Рябчикова Ф. Д., яка сказала, що обсяг годин навчальної дисципліни 

«Логіка» передбачений «Порядком формування навчальних планів підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання в 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки», а дисципліни 

«Менеджмент», «Історія і практика екскурсійної діяльності», «Експозиційно-виставкова 

діяльність музеїв», «Археологія» у такій кількості кредитів забезпечують фахові компетенції 

майбутніх випускників. 

УХВАЛИЛИ:  

Обсяг годин з предметів «Логіка», «Менеджмент», «Історія і практика екскурсійної 

діяльності», «Експозиційно-виставкова діяльність музеїв» та «Археологія» навчального плану 

підготовки бакалавра освітньо-професійної програми «Музейний менеджмент, культурний 

туризм» спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство залишити без змін. 

1.6. Пропозиція: Пропоную зменшити кількість вибіркових дисциплін за рахунок збільшення 

кредитів для їхнього вивчення. 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Чибирак С. В. підтримала пропозицію щодо зменшення кількості вибіркових 

дисциплін за рахунок їх укрупнення. На її думку, це буде позитивно впливати на формування 

професійних компетентностей у майбутніх фахівців. 

УХВАЛИЛИ:  

Укрупнити вибіркові дисципліни в 6 і 8 семестрах. 

1.7. Пропозиція: В 4 семестрі багато екзаменів. Варто було зменшити до 4. Це підвищить якість 

отриманих знань.  

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Гаврилюк С. В. зазначила, що ця пропозиція надійшла від випускника, подібне 

побажання було висловлене завідувачем філії НВІМУ – Волинського регіонального музею 

українського війська та військової техніки – Ткачуком О. У зв’язку з технічною огріхою у 

проєкті навчального плану для ОК «Культурна спадщина України» підсумковою формою 

контролю визначено екзамен, хоча передбачався залік. Тому для ОК «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Етика ділового спілкування», «Пам’яткознавство», «Культурний 

туризм», «Експозиційно-виставкова робота музеїв» пропоную таку форму підсумкового 

контролю як «екзамен». 

УХВАЛИЛИ:  

У 4 семестрі залишити п’ять форм контролю «екзамен» для ОК «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Етика ділового спілкування», «Пам’яткознавство», «Культурний 

туризм», «Експозиційно-виставкова робота музеїв». 

 


