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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 

до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти. 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-професійної 

програми: 

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти; 

 перелік компетентностей випускника; 

 нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

 вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Освітньо-професійна програма використовується для розроблення 

навчальних планів підготовки фахівців відповідної спеціальності та ступеня 

вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень  

на основі повної загальної середньої освіти  

Ступінь, що 

присвоюється 

 

 

Бакалавр 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

 

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

 

Кваліфікація Бакалавр музеєзнавства, пам’яткознавство  

 

Обсяг програми 

 

240 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 4 роки 

 

Форма навчання 

 

Денна 

 

 

ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

1. Закон «Про вищу освіту». – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Методичні рекомендації щодо розроблення стандарті вищої освіти – 

Режим доступу: http://mon.gov.ua/ 

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 // Видавництво "Соцінформ". – К. : 2010. 

4. Національна рамка кваліфікацій. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Загальні вимоги до якостей випускників освітнього ступеня 

«Бакалавр» спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 

реалізуються на основі системи набутих загальних і спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей для: 

 здійснення виробничих функцій; 

 вирішення завдань професійної та соціальної діяльності; 

 розв’язання складних задач і практичних проблем у галузі або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п


 забезпечення здатності випускника здійснювати професійну 

діяльність на первинній посаді  одразу після закінчення терміну навчання. 

Результатом навчання є формування інтегральних, загальних і 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі освіти, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

10. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з 

інших галузей). 

11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

12. Здатність працювати автономно. 

13. Здатність розробляти та управляти проектами.  

14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

15. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 

1. Ознайомлення із основними теоріями в галузі гуманітарних та соціально-

економічних наук, вміння застосовувати методи даних наук в усіх видах 

професійної діяльності. 

2. Здатність регулярно підвищувати свою кваліфікацію у музейній сфері. 

3. Оволодіння культурою мислення. 

4. Вміння на науковій основі організувати свою працю в музейних 

установах. 

5. Оволодіння комп’ютерними методами збору, збереження і обробки 

архівної інформації, які застосовуються в сфері професійної діяльності. 

6. Розуміння сутності та соціальної значимості своєї майбутньої професії. 

7. Здатність ставити ціль і формулювати завдання, пов’язані із реалізацією 

професійних функцій, і вміння використовувати для їх вирішення методи 

вивчених ним наук. 



8. Розуміння основи теорії культури, етапи розвитку світової та української 

культури, її роль в цивілізаційному процесі. 

9. Опанування методів і принципів комплектування і обліку музейних 

фондів. 

10. Знання основних етапів та тенденцій розвитку музейної справи та 

пам’яткоохоронної роботи. 

11. Розуміння принципів і форм організації роботи музейних установ, як 

науково-дослідних, так і культурно-освітніх центрів. 

12. Знання основ менеджменту музейної діяльності. 

13. Застосування наукових методів збереження та дослідження рухомих і 

нерухомих пам’яток історії та культури.  

14. Знання методів комплектування, обробки і класифікації музейних 

предметів та архівних документів. 

15. Володіння навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами 

роботи з різними базами даних, з музейними, архівними і бібліотечними 

фондами.  

16. Знання основ законодавства і нормативно-правового регулювання 

організації роботи музейних установ. 

17. Розуміння критеріїв та принципів визначення цінності об’єктів 

культурної спадщини, порядок і умови їх збереження. 

18. Знання та розуміння сутності і ролі новітніх технологій та методів 

археологічних, архівних та музеєзнавчих досліджень в розвитку сучасної 

культури.  

 

 

IV. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ   

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Результати навчання здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«Бакалавр» спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»: 

- проводити заходи, що забезпечують збереження музейних предметів, 

історичних і культурних пам’яток; 

- складати каталоги колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні 

рекомендації; 

- виступати з лекціями і доповідями, проводити екскурсії і консультації; 

- здійснювати планування, добір експонатів, пояснювальних матеріалів,  

монтаж експозиції та проводити роботу щодо наступного її вдосконалення;  

- науково опрацьовувати музейні колекції та використовувати отримані 

результати при розробці експозицій, підготовці лекцій, проведенні 

конференцій, видавничій діяльності; 

- комплектувати музейні фонди, проводити наукову обробку матеріалів; 

- здійснювати атрибуцію (науковий опис) музейного предмету; 

- здійснювати соціально-психологічне регулювання в колективах; 

- використовувати сучасні технічні засоби з метою обробки, систематизації 

та зберігання інформації; 



- складати та оформляти поточну документацію; 

- володіти навиками і вміннями мовної діяльності стосовно сфери побутової 

та професійної комунікації; 

- володіти науковою термінологією. 

- вільно володіти державною мовою України – українською мовою; 

- використовувати в своїй діяльності професійну лексику; 

- володіти лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов у межах 

потреб своєї професійної діяльності. 

 

Зміст освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за 

циклами підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та форма 

підсумкового контролю 

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:  

 цикл дисциплін загальної підготовки; 

 цикл дисциплін професійної підготовки. 

Розподіл змісту освітньої програми, навчальний час за циклами 

підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та форми  підсумкового 

контролю наведено у таблиці 1.   

 

Розподіл змісту освітньої програми, навчальний час за циклами 

підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та форми  

підсумкового контролю 

 

Таблиця 1 

 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

навчальних 

годин / 

кредитів 

ЄКТС  

вивчення 

дисципліни 

Форма 

підсумковог

о контролю 

1 2 3 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки  

ЗП 01 Українська мова 

 (за професійним спрямуванням) 
90/3 екзамен 

ЗП 02 Іноземна мова 

 (за професійним спрямуванням) 
180/6 екзамен 

ЗП 03 Філософія 120/4 екзамен 

ЗП 04 Політологія 90/3 екзамен 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП 01 Археологія 120/4 екзамен 

ПП 02 Історія стародавнього сходу 180/6 екзамен 



ПП 03 Давня історія України 330/11 екзамен 

ПП 04 Вступ до спеціальності 90/3 залік 

ПП 05 Історія Росії в середні віки 90/3 залік 

ПП 06 Етнологія 90/3 екзамен 

ПП 07 Історія стародавньої Греції та 

Риму 

180/6 екзамен 

ПП 08 Історія середніх віків 240/8 екзамен 

ПП 09 Історія України в ранній новий час 120/4 екзамен 

ПП 10 Історія Росії в Новий час 90/3 залік 

ПП 11 Історія України в Новий час 300/10 екзамен 

ПП 12 Пам'яткознавство 210/7 екзамен 

ПП 14 Археологія України 90/3 екзамен 

ПП 15 Історія країн Європи та Північної 

Америки в Новий час 

300/10 екзамен  

ПП 16 Історія СРСР  90/3 екзамен 

ПП 17 Історія країн Центральної та 

Південно-Східної Європи в середні віки 

150/5 екзамен 

ПП 18 Методика та методологія наукової 

роботи 

90/3 залік 

ПП 19 Новітня історія України 390/13 екзамен 

ПП 20 Історія країн Центральної та 

Східної Європи в новий та новітній час 

210/7 екзамен 

ПП 21 Архівознавство 150/5 залік 

ПП 22 Історія країн Європи та Північної 

Америки. Новітній період 

270/9 екзамен 

ПП 23 Музейна педагогіка 90/3 залік 

ПП 24 Історія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

90/3 екзамен 

ПП 25 Спеціальні історичні дисципліни 90/3 залік 

ПП 26 Історія первісного суспільства 120/4 залік 

ПП 27 Музеєзнавство 90/3 екзамен 

ПП 28 Археологічна практика 135/4,5 захист 

ПП 29 Архівна практика 135/4,5 захист 

ПП 30 Музейно-екскурсійна практика 135/4,5 захист 

ПП 31 Музейна практика 180/6 захист 

ПП 28 Курсові роботи 180/6 захист 

2. ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.1. Дисципліни професійної підготовки 

ПП 01   Бібліографія 90/3 залік 

ПП 02   Професійна іноземна мова 120/4 залік 

ПП 03   Історія країн Азії та Африки в 

середні віки 

120/4 залік 

ПП 04   Експозиційна робота музею 90/3 залік 



ПП 05  Владні інститути та 

законодавство в середньовіччі 

90/3 залік 

ПП 06  Історія української культури 90/3 залік 

ПП 07  Психологія 120/4 екзамен 

ПП 08  Профільні музеї 120/4 екзамен 

ПП 09  Історія світової культури 150/5 екзамен 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

ПП 10   Музейне зброєзнавство / 

Культура середньовічної Європи / 

Біблія як визначна пам'ятка 

культури людства / Фізичне 

виховання / Латинська мова 

90/3 залік 

ПП 11   Джерелознавство Історії України 

/ Джерелознавство античної та 

середньовічної історії / 

Джерелознавство історії нового та 

новітнього часу 

180/6 залік 

ПП 12   Комплектування і облік 

музейних фондів / Громадське 

здоров’я та медицина порятунку / 

Фізичне виховання / 

Релігієзнавство 

90/3 залік 

ПП 13   Менеджмент музеїв / Основи 

екскурсійної роботи / Історія 

доколумбової Америки 

90/3 залік 

ПП 14   Основи експертної оцінки / 

Реституція об'єктів культурної 

спадщини в Україні / Матеріальна 

та духовна культура античного 

світу 

90/3 залік 

ПП 15   Історичне краєзнавство / 

Культура Візантії / Наука та 

культура епохи Відродження 

90/3 залік 

ПП 16   Історіографія історії України / 

Культурна антропологія Європи / 

Історіографія історії нового та 

новітнього часу 

180/6 екзамен 

ПП 17   Військова підготовка 870/29  

Разом  7200 / 240  

 

Форми освітнього процесу та види навчальних занять 

Лекції, лабораторні, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, 

самостійна робота, консультації, підготовка дипломної роботи тощо. 

 



V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації здобувачів вищої освіти: 

 

 Комплексний екзамен 

 

 

Навчальні дисципліни, що виносяться на атестацію 

 

Таблиця 2 

№  

з/п 

Навчальна дисципліна, що виноситься на атестацію 

 

1.  Музеєзнавство 

2.  Пам'яткознавство 

3.  Методика та методологія наукової роботи 

4.  Архівознавство 

5  Музейна педагогіка 

6  Історія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

7  Експозиційна робота музею 

8  Історія української культури 

9  Профільні музеї 

10  Історія світової культури 

11  Менеджмент музеїв 

12  Основи експертної оцінки 

13  Комплектування і облік музейних фондів 

14  Основи екскурсійної роботи 

 

Вимоги до курсової роботи. Курсова робота передбачає проведення 

аналізу та теоретичної розробки (моделювання та дослідження процесів і 

об’єктів) актуальних питань, проблем зі спеціальності 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство». 

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований 

характер і відповідати таким вимогам: 

 має містити науковий аналіз предмета дослідження; 

 має містити результати особисто проведених комплексних досліджень 

та аналіз прикладних проблем у галузі історії та археології; 

 має містити обґрунтовані реальні пропозиції щодо вдосконалення 

різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; 

 має бути належно оформленою та мати всі необхідні супровідні 

документи. 

Вимоги до екзамену. Під час екзамену випускник повинен 

продемонструвати знання та виявити вміння і навички, що складають 

комплекс базових професійних компетентностей бакалавра, науковця-

дослідника в галузі культури і мистецтва, визначених освітньою програмою 

магістрів спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство».  



 

За результатами атестації екзаменаційна комісія ухвалює рішення про 

присвоєння випускнику відповідної кваліфікації та про видачу диплому про 

вищу освіту державного зразка. 

 

VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Таблиця 3 

Принципи та 

процедури 

забезпечення якості 

освіти 

 Положення про організацію освітнього 

процесу у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича; 

 Положення про забезпечення якості освіти 

у Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича; 

 Положення про моніторинг та контроль 

якості вищої освіти у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія 

Федьковича; 

 Тимчасове положення про рейтингову 

систему оцінювання навчальних досягнень 

студентів Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича 

 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Положення про розробку та моніторинг освітніх 

програм у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича  

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

 Положення про екзамени і заліки  у 

Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича; 

 Положення про рейтинг студентів 

Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

 Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників у 

Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича 

 

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Специфіка конкретної спеціальності 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

АСУ «ВНЗ» 

 



процесом 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації  

Розміщення на сайті університету 

(www.сhnu.cv.ua) у відкритому доступі 

Запобігання та 

виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат 

 

 

 


