
Спеціальність: Музеєзнавство, пам’яткознавство 

Ступінь: Бакалавр 

 
Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра суспільних дисциплін МДУ. 
 

Вумовах зростання суспільної ролі музейної та пам’яткоохоронної діяльності зросла потреба у 

фахівцях з цієї галузі знань. Особливо гостро це відчувають у західному регіоні України, і насамперед на 

Закарпатті, де зосереджена велика кількість пам’яток історії та культури України і велика кількість музейних 

закладів.  

Хто такий музейний працівник ХХ століття? Це історик, філософ, експерт, інтелектуал з пильним 

поглядом художника, який здатний вирішувати всі питання економіко-правового характеру, що поставлені 

перед сучасною культурою.  

Наші студенти – це майбутні висококваліфіковані фахівці, які надають професійно екскурсійні 

послуги, працюють із зібраннями культурних цінностей, займаються експозиційною та науково-дослідною 

роботою. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, впевнено 

здійснюють рекламно-інформаційну діяльність, освоїли маркетинг та менеджмент, у сфері культурної 

політики. 
 

Потенційні місця працевлаштування:

Фахівці в музейній сфері 

- Експодизайнер 

- Музейний педагог 

- Історик-музеєзнавець 

- Музейний екскурсовод 

- Музейний науковий співробітник 

- Експерт з комплектування музейного та 

виставочного фонду 

- Зберігач експонатів 

- Зберігач фондів 

 

Фахівці в сфері організації антикварної та 

колекційної діяльності 

- Експерт-оцінювач музейних цінностей 

- Експерт-консультант з культурно-історичних 

цінностей 

 

Фахівці в сфері управління 

- Музейний менеджер (управитель музейною 

діяльністю) 

- Менеджер (управитель) музейних проектів 

- Куратор культурно-виставкової діяльності 

- Спеціаліст з економічної ефективності діяльності 

музейних закладів 

- Завідувач музею 

- Зав. філіалу музею 

- Зав. науково-дослідної лабораторії 

- Завідувач науково-дослідного відділу (сектора) 

музею 

- Завідувач відділу (сектора) науково-освітньої 

роботи 

- Зав. відділу (сектора) обліку музейних фондів 

Фахівці в медіа-інформаційному просторі 

- Куратор культурних медіа проектів 

- Менеджер інформаційних мереж з історико-

культурного контенту 

 

Фахівці в сфері пам’яткоохоронної діяльності 

- Науковий співробітник пам’яткоохоронних 

структур 

- Пам’яткознавець 

- Менеджер з культурної спадщини і туризму 

- Куратор музеєфікаційних проектів 

 

Фахівці в сфері туристичної діяльності 

- Організатор подорожей (екскурсій) 

- Екскурсознавець 

- Гід 

- Екскурсовод 

 

Фахівці в сфері освіти 

- Організатор шкільної музейної, краєзнавчої, 

пам’яткознавчої діяльності 

- Викладач дисциплін музеєзнавчого, 

пам’яткознавчого, краєзнавчого та 

культурологічного циклів 

- Куратор культурно-освітніх програм 

- Педагог-організатор 

- Лектор 

Абітурієнти, які обрали спеціальність 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство», мають 

подати сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з предметів: 

1. Українська мова та література; 

2. Історія України; 

3. Іноземна мова або географія. 

Детальнішу інформацію можна отримати за телефонами:  

(03131) 240-20, (03131) 2-11-09, +380500705595 
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.  

е-mail: pk@msu.edu.ua 

сайт: www.msu.edu.ua 
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