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СЛУХАЛИ:  

Про оновлення ОПП «Музейний менеджмент, культурний туризм» підготовки бакалавра 

спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство». 

ВИСТУПИЛИ: 

Кандидат історичних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня «Музейний менеджмент, культурний туризм» Надольська В. В., яка звернула 

увагу присутніх на важливість постійного діалогу із стейкхолдерами для покращення якості 

освітнього процесу та досягнення планованих результатів навчання. Останній раз ОПП «Музейний 

менеджмент, культурний туризм» переглядалася й оновлювалася у 2020 р. Питання потреби 

оновлення ОПП було розглянуто 18 березня 2021 р. на науково-методичному семінарі, до роботи 

якого долучилися наукові співробітники Волинського краєзнавчого музею. Варто обговорити 

пропозиції стейкхолдерів, які прозвучали на семінарі, та письмові відгуки, які надійшли на ім’я 

завідувача кафедри за результатами його проведення, щоб прийняти рішення щодо внесення змін в 

ОПП. 

Доктор історичних наук, професор, зав. кафедри Гаврилюк С. В. зазначила, що загалом 

стейкхолдери вказують на збалансованість освітніх компонентів програми, присутність у 

навчальному плані дисциплін, які дозволяють формувати у студентів теоретичні знання та практичні 

навички з урахуванням норм державного стандарту. Разом з тим, висловлено окремі пропозиції. Так, 

директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко пропонує збільшити кількість кредитів 

на вивчення історії та виокремити в окрему дисципліну вивчення науково-дослідної роботи музеїв як 

одного з вагомих складників музейної діяльності. Також директорка пропонує частіше залучати 

працівників музеїв до роботи у державних атестаційних комісіях, обговорення тем курсових, 

випускних кваліфікаційних робіт, їх рецензування.  

Кандидат історичних наук, доцент Дмитренко А. А. вказала на те, що блок історичних 

дисциплін у навчальному плані є достатньо великим. Це не лише ОК «Історія Європи» (8 кредитів), 



«Україна: історія, культура, ментальність» (8 кредитів), але й «Археологія» (4 кредити), «Спеціальні 

історичні дисципліни» (4 кредити). Історичні процеси розглядаються при вивченні історії музейної 

справи, світової і вітчизняної культурної спадщини. З уваги на стандарт спеціальності це є достатнім 

для формування інтегральної та відповідних загальних компетентностей майбутніх фахівців. Що 

стосується науково-дослідної роботи музеїв, то об’єднання її в один курс разом з фондовою роботою 

музеїв видається логічним, оскільки ці складові діяльності музею тісно взаємопов’язані. За потреби, 

можна підсилити цю ОК вибірковою дисципліною. Підтримую пропозицію пані Оксани щодо 

подальшого поглиблення співпраці з працівниками музеїв. 

Доктор історичних наук, професор, зав. кафедри Гаврилюк С. В.: «У відгуку Машлай В. В., 

завідувачки відділу музейного розвитку та екскурсійного забезпечення Волинського краєзнавчого 

музею, висловлено підтримку щодо включення до навчального плану підготовки бакалавра означеної 

ОПП дисциплін «Менеджмент», «Музейний менеджмент та маркетинг», «Основи проєктно-грантової 

роботи». А також міститься пропозиція окремі теми курсових і бакалаврських випускових робіт 

пов’язувати з дослідженням різних аспектів музейного менеджменту, маркетингу і написанням 

проєктів. Вважаю, що нам варто дослухатися до слушної пропозиції. 

Варта уваги й пропозиція завідувача науково-експозиційного відділу давньої, середньовічної 

та нової історії Волині Волинського краєзнавчого музею Верби Т. В. поглибити співпрацю шляхом 

залучення викладачів та студентів кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-

аналітичної діяльності до розробки та втілення музейних програм. Зокрема, це стосується реалізації 

на волонтерських засадах у Волинському краєзнавчому музеї інтерактивних заходів «Активіті», 

костюмованих та вечірніх екскурсій. 

Кандидат історичних наук, доцент Чибирак С. В. підтримала пропозиції Машлай В. В. та 

Верби Т.  В. і запропонувала провести зустріч Верби Т. В. із студентами-музейниками для їхнього 

ознайомлення з волонтерськими програмами Волинського краєзнавчого музею. 

Кандидат історичних наук, доцент Чибирак С. В. зазначила, що активну участь у роботі 

спільного науково-методичного семінару взяла завідувачка науково-експозиційного відділу 

етнографії і народних промислів Волинського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук 

Мірошниченко-Гусак Л. А. Її письмовий відгук містить позитивну оцінку ОПП «Музейний 

менеджмент, культурний туризм» за редакцією 2020 р. Позитивно вона оцінює й тривалу співпрацю 

кафедри із Волинським краєзнавчим музеєм. Пропозицій щодо внесення змін в освітню програму 

відгук Мірошниченко-Гусак Л. А. не містить.  

УХВАЛИЛИ.  

1. Зміни до ОПП «Музейний менеджмент, культурний туризм» підготовки бакалавра 

спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» не вносити. 

2. У подальшій реалізації ОПП «Музейний менеджмент, культурний туризм» поглиблювати та 

урізноманітнювати співпрацю із стейкхолдерами (залучати працівників музеїв до роботи у державних 

атестаційних комісіях, обговорення тем курсових, випускних кваліфікаційних робіт, їх рецензування; 

об’єднувати зусилля для написання проєктів; доповнити тематику курсових і бакалаврських робіт 

актуальними питаннями розвитку музейного менеджменту, маркетингу; залучати викладачів кафедри 

і студентів до розробки та втілення музейних програм на волонтерських засадах). 

 

 


