
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12   

засідання кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-

аналітичної діяльності 

          «22»  червня 2020  р.                                                                                           м. Л у ц ь к 

Голова – проф. Гаврилюк С. В. 

Секретар – ст. лаборант Пословська А. В. 

 

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. Трофімук-Кирилова Т. М., 

доц. Чибирак С. В. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про обговорення відгуку стейкхолдера на освітньо-професійну програму «Музейний 

менеджмент, культурний туризм» спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

(ОС «Бакалавр»).  

ВИСТУПИЛИ: 

Кандидат історичних наук, доцент, член групи забезпечення освітньо-професійної 

програми першого (бакалаврського) рівня «Музейний менеджмент, культурний туризм» 

Надольська В. В., яка сказала, що після затвердження ОПП на ім’я тодішнього завідувача кафедри 

Бондаренка Г. В. надійшов відгук роботодавця. Хоча висловлені у ньому пропозиції вже не 

можуть бути враховані у прийнятій ОПП, однак процес оновлення програми є постійним, тому 

варто з ними ознайомитися детально та обговорити. Відгук підписаний директоркою Комунальної 

установи «Рожищенський районний історико-краєзнавчий музей», випускницею спеціальності 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Н. Патійчук містить пропозицію збільшити кількість годин 

професійної підготовки з музейного менеджменту і маркетингу та іноземної мови, що дозволить 

випускникам фахово реагувати на новітні виклики у розвитку музейної справи. 

Кандидат історичних наук, доцент, член групи забезпечення ОПП Дмитренко А. А., яка 

сказала, що на освітню компоненту «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» передбачено 

найбільшу кількість кредитів – 10 або 300 годин. Вони є цілком достатніми для досягнення 

передбачених освітньою програмою результатів навчання.  

Доктор історичних наук, професор, член групи забезпечення ОПП Гаврилюк С. В. 

зазначила, що підтримує висловлену пропозицію. Цілком слушною є думка Н. Патійчук  щодо 

важливості вивчення студентами музейного менеджменту і маркетингу як одного з базових курсів 

для ОП «Музейний менеджмент, культурний туризм». Затверджена ОПП включила дві ОК 

«Менеджмент», «Музейний менеджмент та маркетинг» загальним обсягом 9 кредитів. Разом з 



тим, питання управління культурною спадщиною, музеями, заповідниками висвітлюються і при 

вивченні ОК «Музеєзнавство», «Пам’яткознавство», «Культурний туризм», до них звертаються 

здобувачі вищої освіти при проходженні виробничої Музейної практики. При оновленні тематики 

названих ОК варто врахувати висловлену директоркою пропозицію. 

Кандидат історичних наук, доцент, член групи забезпечення ОПП Чибирак С. В. звернула 

увагу присутніх на те, що відповідні компетентності студенти, що навчаються за спеціальністю 

027, можуть поглибити при вивченні вибіркових курсів «Сільський зелений туризм: історія, 

особливості розвитку, основи менеджменту і маркетингу», «Об’єкти культурної спадщини Волині 

як ресурс культурного туризму», «Етнокультурна спадщина Волині як ресурс культурного 

туризму».  

Кандидат історичних наук, доцент, член групи забезпечення ОПП Надольська В.В. 

підтримала висловлені міркування та пропозиції. Вважаю, що повна апробація ОПП дозволить 

з’ясувати потребу збільшення годин на викладання ОК «Менеджмент», «Музейний менеджмент 

та маркетинг». 

УХВАЛИЛИ:  

1. При викладанні курсів «Музеєзнавство», «Пам’яткознавство», «Культурний туризм» 

передбачити теми, які б розкривали питання управління музеями, заповідниками, культурною 

спадщиною. 

 

 

 

 


