
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 14 

засідання кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-

аналітичної діяльності 

 «24»  червня 2021  р.                                                         м. Л у ц ь к 

 

Голова – проф. Гаврилюк С. В. 

Секретар – ст. лаборант Карпюк А. В. 

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

доц. Дмитренко А. А., ст. лаборант Карпюк А. В., доц. Качковська Л. Р., 

доц. Надольська В. В., доц. Петрович В. В., доц. Трофімук-Кирилова Т. М., доц. Чибирак С. В.  

 

СЛУХАЛИ:  

Про результати громадського обговорення змісту освітньо-професійної програми 

«Музейний менеджмент, культурний туризм» спеціальності 027 Музеєзнавство, 

пам’яткознавство (ОС «Бакалавр») та зміни і доповнення до ОПП. 

ВИСТУПИЛИ:  

Гарант ОПП, доц. Надольська В. В., яка сказала, що ОПП затверджена Вченою радою 

СНУ імені Лесі Українки 28 травня 2020 р. (протокол № 7) та уведена в дію з 01 вересня 

2020 р. 18 березня 2021 р. відбувся спільний методичний семінар з працівниками Волинського 

краєзнавчого музею, на якому обговорювалося питання змісту освітньої програми. 

Важливими для членів робочої групи та науково-педагогічних працівників кафедри є й 

результати громадського обговорення ОПП. До нього долучилося 10 осіб – роботодавці, 

випускники спеціальності 027, здобувачі вищої освіти, викладачі університету.  

З боку роботодавців висловлено позитивні відгуки щодо структурованості, 

збалансованості ОПП та навчального плану; компетентностей, які набудуть майбутні фахівці, 

зокрема, й необхідних для розв’язання практичних проблем у галузі музеєзнавства, 

пам’яткознавства. Вони вказують на високий науковий фаховий рівень розробки освітньої 

програми і хороші перспективи для вдалого працевлаштування випускників спеціальності. 

Особливо роботодавці відмітили актуальність таких дисциплін як «Основи проєктно-

грантової роботи» та «Туристичні ресурси», включення яких до ОПП, на їх думку, засвідчує 

високий рівень розуміння розробниками розвитку музейної справи та сфери культури загалом. 

Доц. Чибирак С. В. повідомила, що у відгуках випускників спеціальності та здобувача 

вищої освіти відсутні зауваження та пропозиції щодо змісту та структури ОПП. Вони 

вважають, що освітньо-професійна програма є логічною і містить дисципліни, покликані 

сформувати у бакалаврів вміння здійснювати діяльність з дослідження, музеєфікації пам’яток; 

організації та ефективного проведення пам’яткоохоронної роботи, екскурсійної, лекційної, 



виставкової діяльності. На їх думку, програма відповідає сучасним стандартам освіти і є дуже 

перспективною, дозволяючи випускникам працювати в різних сферах, які торкаються питань 

історії та культури, збереження пам’яток і їх популяризації. 

Доц. Дмитренко А. А. відзначила зацікавленість ОПП «Музейний менеджмент, 

культурний туризм»  науково-педагогічних працівників університету. У відгуках викладачів 

йдеться, що освітньо-професійна програма є насиченою, збалансованою та сучасною. 

Вивчення включених до неї курсів дає можливість студентам набути компетентності, 

необхідні для професійної діяльності.  

Разом з тим, висловлено пропозицію: перенести у цикл професійної підготовки такі 

курси, як «Світова культурна спадщина», «Етика ділового спілкування» і «Зв’язки з 

громадськістю». 

Гарант ОПП, доц. Надольська В. В. зазначила, що при групуванні ОК загалом, ОК 13, 

14, 15 зокрема, враховувалися компетентності, які кожна з них формує у здобувачів вищої 

освіти. Переважання у названих ОК загальних компетентностей визначило їх включення до 

циклу загальної підготовки. Тому немає підстав переносити їх у цикл професійної підготовки. 

УХВАЛИЛИ:  

Не переносити ОК 13, 14, 15 у цикл професійної підготовки. 

ВИСТУПИЛИ:  

Гарант ОПП, доц. Надольська В. В.: В ОПП «Музейний менеджмент, культурний 

туризм» робочою групою були внесені зміни та доповнення у першу чергу редакційного та 

технічного плану. Зокрема, у зв’язку з перейменування університету в новій редакції 

документу вказано сучасну назву установи – Волинський національний університет імені Лесі 

Українки. У підрозділі «Придатність до працевлаштування» вилучено ті професійні назви 

робіт, які були лише частково дотичні до компетентностей, що набувають здобувачі вищої 

освіти. Конкретизовано інформацію у підрозділах «Матеріально-технічне забезпечення», 

«Національна кредитна мобільність», «Міжнародна кредитна мобільність». У зв’язку із 

запланованим розглядом вченою радою університету питання про зміну форм контролю 

дисциплін «Філософія», «Логіка», навчально-методичним відділом забезпечення якості вищої 

освіти також рекомендовано внести відповідні зміни в усі ОПП. У нашому випадку змінено з 

екзамену на залік форму контролю ОК 3. 

Пропоную із внесеними змінати та доповненнями перезатвердити ОПП «Музейний 

менеджмент, культурний туризм». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Перезатвердити ОПП «Музейний менеджмент, культурний туризм» спеціальності 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство із внесеними змінати та доповненнями. 

 

 


