
Сертифікатна програма 

«Музеєзнавство»  

Кафедра культурології 

• Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

• Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного) 

Немає. 

• Профіль програми 

• Критичний аналіз існуючих поглядів на проблеми музеєзнавства; 

• Комплексний кількісний і якісний аналіз на матеріалах вітчизняного та 
зарубіжного музейництва; 

• Характеристика сучасного рівня розвитку світового музеєзнавства, його 
прогностичний аналіз; 

• Знайомство з впровадженням наслідків наукових досліджень в практику 
музейництва; 

• Засвоєння практичних методів наукових досліджень та пам’яток культури. 
Загальний обсяг навчальної програми - 19,5 кредитів ЄКТС, у тому числі нормативні 
дисципліни - 11,5 кредитів, вибіркові дисципліни - 8 кредитів. 

• Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області 

• Музеєзнавство як наукова дисципліна. 
• Річ в культурі. Музейний предмет. 

• Сучасна теорія підсистеми «домузейні форми нагромадження та використання 
історико-культурних цінностей - музей». 

• Історія музейної справи. 
• Музейний фонд України. Основні напрями фондової роботи. 

• Експозиційна робота музеїв. Методика розробки змісту експозиції. Методика 
добору, розробки, виготовлення експозиційного матеріалу. Експозиційний дизайн. 

• Освітня робота музеїв. Експозиція як основна форма освітньої роботи музеїв. 

• Виставкова робота музеїв та інші форми позамузейного обслуговування 
відвідувачів. 

• Музейне будівництво як підсистема музейництва. Музейна політика. 
Законодавство в галузі культури, музейництва. Музейна мережа. Музейний 
менеджмент. 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

• навички наукового пізнання і логічного мислення; 

• навички пошуку та опрацювання джерел; 

• навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів; 



• навички самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності; 
• навички наукових досліджень у галузі гуманітаристики; 

3. Практичні навички з предметної області 

Зважаючи на особливості змісту дисциплін, що входять до сертифікатної програми та 
основні завдання Музею історії культури можливо виділити насамперед: 

• виявлення та відбір предметів музейного значення; 

• атрибуція, класифікація, систематизація, інтерпретація музейних предметів; 

• робота по обліку фондів музею; 
• знайомство із загальними правилами збереження музейних фондів,основами 

консервації та реставрації; 
• вивчення основ експозиційної роботи (методики розробки та організації 

експозиції); 
• створення експозиційних науково-допоміжних матеріалів; 
• практика підготовки та методика проведення екскурсії; 

• використання різноманітних форм освітньої роботи музеїв; 

• дослідження музейних форм комунікації, характеру використання музейних засобів 
в передачі та сприйнятті інформації з точки зору педагогіки. 

Використання дослідницьких завдань на базі, насамперед, Музею історії культури 
сприятиме готовності до творчого вирішення майбутніх професійних завдань. 
Передбачається також робота в фондах та експозиції низки музеїв м. Києва; знайомство з 
особливостями роботи Українського центру розвитку музейної справи, УТОПІК та інших 
установ. 

• Загальні уміння та навички 

• уміння застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності та 
сфері освіти; 

•  уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з 
суспільствознавчих і гуманітарних питань; 

• навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій; 
• навички міжособистісної та ділової комунікації; 
• уміння діяти в межах етики професійних відносин; 
• навички вільної комунікації українською та іноземними мовами; 
•  навички раціональної організації власної діяльності та ефективного 

використання часу. 

• Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у 
відповідності до Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань». 

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної 
дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті. 

• Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 19,5 кредитів, успішно захищена курсова 

робота 



 

Форма навчання 

Денна 

 

• Керівник програми 

Доктор філологічних наук, професор Собуцький М.А. 


