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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
Мета практики: забезпечити оволодіння студентами професійними 

навичками архівної та музейної роботи; ознайомити з передовим досвідом 
організаційно-дослідницької роботи в архівній і музейній установі; опанувати 
вміння використання цього досвіду у професійній діяльності. 

Завдання: 
• закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з музеєзнавства 

та архівознавства, а також загальноісторичних курсів; 
• ознайомлення з організацією музейної та архівної справи в Україні; 
• вивчення напрямів і форм роботи музеїв та архівів щодо комплектування, 

обробки, систематизації, обліку, зберігання й використання музейних 
експонатів і архівних документів;  

• оволодіння навичками раціонального пошуку, відбору, аналізу музейних 
експонатів і архівних документів, опанування методичними прийомами, 
їх застосування у науково-дослідній, навчально-виховній та науково-
популяризаторській роботі за професійною спрямованістю; 

• набуття знань, умінь і навичок самостійної практичної діяльності в роботі з 
музейними та архівними фондами; 

• отримання практичного досвіду індивідуальної та групової роботи, 
самоорганізації, підвищення рівня знань, умінь і навичок роботи за 
обраним фахом.  
 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
Шифр  
компете 
нтності 
 

Компетентності 
 

Шифр  
програмних 
результатів 
 

Програмні результати  
навчання 

 

Загальні компетентності (ЗК)      
ЗК 4 Здатність раціонально 

організовувати власну  
діяльність та ефективно 
використовувати час. 

ПРН 28 Демонструвати самостійність 
і відповідальність при 
виконанні функціональних 
обов’язків. 

ЗК 5 Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
 

ПРН 11 Обґрунтовувати вибір 
методики опрацювання 
речових джерел і текстів. 

ЗК 7 Здатність брати участь в 
інтелектуальних дискусіях, 
використовувати вічливі 
форми звернення до 
опонента, концентруватися на 
значущих складових 
судження, не переходячи на 
особистості. 

ПРН 23 Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у 
фаховому середовищі. 
 

ЗК 12 Увага і толерантність до ншої 
(й інакшої) думки, здатність 
аналізувати її зміст та 
структуру в процесі 
спілкування та адекватно 
на неї реагувати. 
 

ПРН 24 Встановлювати ефективну 
комунікацію з 
представниками 
різноманітних субкультур. 
 



ЗК 13 Здатність працювати в 
колективі та самостійно, 
виявляти ініціативу, уникати 
некритичного слідування 
авторитетам. 

ПРН 28 Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у 
фаховому середовищі. 
 

Фахові компетентності (ФК)   
ФК 4 Розуміння соціальних 

функцій історика, 
можливостей використання 
історії та зловживання 
історією. 

ПРН 23 Демонструвати самостійність 
і відповідальність при 
виконанні функціональних 
обов’язків. 

ФК 5 Здатність опрацювання 
наукових та інформаційних 
джерел й використання 
інформаційно-пошукових 
інструментів, таких як 
 бібліографічні довідники, 
путівники до архівних фондів, 
архівні описи та посилання на 
електронні ресурси. 

ПРН 10 Знаходити необхідний 
фактичний матеріал для 
конкретного історичного 
дослідження. 
 

ФК 6 Здатність виявляти і 
опрацьовувати належним 
чином джерела інформації 
(бібліографії, документи, 
 етнографічні матеріали, 
музейні експонати, 
археологічні артефакти і т. п.) 
для реалізації науково-
дослідних проектів. 

ПРН 11 
 

Обґрунтовувати вибір 
методики опрацювання 
речових джерел і текстів. 

 
 
 

ФК 7 Здатність використовувати 
різноманітні методи 
виявлення 
та опрацювання історичних і 
археологічних джерел, 
зокрема, 
інструментарій спеціальних 
історичних дисциплін, новітні 
комп’ютерні технології для 
пошуку та обробки 
історичних або пов’язаних із 
ними даних. 

ФК 13 Здатність здійснювати відбір 
та прийняття на збереження 
артефактів і документів у 
відповідності до нормативів. 

 

ПРН 12 Організовувати практичне 
вирішення проблем 
історичної 
пам’яті та охорони 
матеріальної й 
нематеріальної 
культурної спадщини 
України. 

ФК 14 Знання правил 
археографічної, архівної та 
музейної роботи, принципів 
експонування артефактів і 

ПРН 28 Демонструвати самостійність 
і відповідальність при 
виконанні функціональних 
обов’язків. 



підготовки тематико-
експозиційного плану. 

 
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 
№з/п Назви видів діяльності Кількість годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 6 
1.  Настановча конференція: 

− проведення інструктажу з техніки безпеки; 
− знайомство з базою практики; 
− знайомство з організацією виробничого процесу в архівній       
або музейній установі; 
− проведення інструктажу на території бази практики. 

120 
 

2.  Складання індивідуального плану. Виконання спільного (групового 
завдання), отриманого від керівника практики та керівників баз 
практик. 

30 

3.  Оформлення виконаних завдань. 22 

4.  Оформлення звітної документації практики і підведення підсумків 
практики. 

4 

5.  Захист звіту з музейної, архівної практики на підсумковій 
конференції. 

4 

 Всього: 180 
  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
4.1. Термін проходження практики: 4 тижні 
4.2. Бази практики:  
Базами для проходження практики є музейні та архівні установи м. Ізмаїла.  
Основною формою реалізації програми практики є практична діяльність під 
керівництвом досвідченого музейного, архівного працівника, в ході якої 
студент-практикант має здійснити конкретний вид роботи. 
4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти: 
У процесі музейної, архівної практики студент-практикант зобов’язаний: 

– до початку практики отримати від керівника практики від Університету 
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

– своєчасно прибути на базу практики; 
– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 
– знати і суворо дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці й 

виробничої санітарії, а також правил внутрішнього розпорядку, які діють у 
відповідних архівних і музейних установах; 

– не відлучатися з баз практики без поважних причин і дозволу керівника 
практики від установи та Університету; 

– своєчасно завершити практику і прибути до Університету; 
– своєчасно скласти залік з практики; 

4.4. Обов’язки керівника практики: 
• перед початком визначити готовність бази практики; 



• забезпечити проведення всiх органiзацiйних заходiв у навчальному 
закладi перед практикою студентiв: iнструктаж про порядок проходження 
та з технiки безпеки, надання студентам-практикантам необхiдних 
документiв щодо практики; 

• ознайомити студентiв з системою звiтностi та оцінювання з навчальної 
практики;  

• разом з керiвниками об’єктiв проведення практики забезпечувати високу 
якiсть її проведення згiдно з програмою;  

• контролювати забезпечення належних умов для проходження практики;  
• проводити консультації для студентiв з рiзних питань проходження 

практики;  
• виконувати всi роботи, передбаченi програмою практики. 

4.5. Обов’язки керівника бази практики: 
• перед початком визначити готовність баз практики; 
• забезпечити проведення всiх органiзацiйних заходiв під час практики 

студентiв; 
• контролювати забезпечення належних умов для проходження практики. 

 
5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання для студентів під час проходження практики в 
музейній установі: 

• підготувати загальну довідку про музей, в якій слід подати відомості про 
його профіль, коротку історію музея, структуру музейних експозицій, 
штатний розклад і персонал музейних працівників; 

• підготувати довідку про роботу музею з комплектування фондів, його 
склад, зберігання та систематичний облік; 

• підготувати довідку про просвітницьку та популяризаторську діяльність 
музею, тематику, кількість і якість екскурсій, лекцій, експозицій, форми 
реклами; 

• підготувати довідку про конкретну експозицію музею, її тематику, 
кількість і характер експонатів, їх походження. 

Індивідуальні завдання для студентів під час проходження практики в 
архівній установі: 

• укласти тематичний, географічний та іменний покажчик у вигляді 
каталожних карток до документів окремої справи, опису або цілого 
фонду; 

• підготувати подокументний опис архівної справи; 
• укласти архівну довідку; 
• розробити тематико-експозиційний план виставки архівних документів; 
• підготувати раніше неопублікований архівний документ (або групу 

документів) для наукової археографічної публікації. 
 

 



6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  
ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Основним звітним документом є щоденник з повною інформацією про 
проходження практики студентом. У щоденнику в лаконічній форми подаються 
плани і завдання, які виконував студент під час практики. Щоденник 
перевіряється і затверджуються керівником практики від ІДГУ і відповідальним 
за практику. 

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

7.1. Схема формування підсумкової оцінки 
№ Вид діяльності студента-практиканта Термін 

виконання Кількість балів 

1. Оцінка керівника бази практики музейної  період практики 25 
2.  Оцінка керівника бази практики архівної період практики 25 
2. Виконання індивідуальних завдань період практики 30 
3. Щоденник проходження практики період практики 10 
4. Якість оформлення та захисту звітної 

документації 
підс.конференція, 

залік 10 

 Всього:  100 
 

Шкала формування підсумкової оцінки 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 
екзамен залік 

90-100 відмінно 
зараховано 70-89 добре 

51-69 задовільно 
1-50 незадовільно не зараховано 

 
7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид діяльності Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

Оцінка керівника 
(музейної/архівної) 

25/25 Студент повною мірою володіє знаннями з теоретичних 
дисциплін, вміло їх використовує на практиці, демонструє 
творчий підхід до виконання завдань. 

20-15 Студент виконував завдання з незначними помилками. 
14-10 Студент добре володіє навчальним матеріалом з 

теоретичних дисциплін та використовує  їх на практиці. 
10 Практична робота виконана  на посередньому рівні. 
9-1 Студент демонструє слабкі знання з базових предметів. 
0 Студент не виконав практичних завдань 

Щоденник 
проходження 

практики 

10 Студент повністю виконав план музейної, архівної 
практики, правильно оформив щоденник. 

9-8 Записи у щоденнику регулярні, але не висвітлено всі 
щоденні заходи. 



7-1 Щоденник не містить щоденних заходів; зміст не 
відповідає роботі практиканта. 

0 Студент не підготував польовий щоденник. 
Індивідуальне 

завдання 
30-25 Індивідуальне завдання виконане в  повному обсязі та 

правильно оформлене. 
24-15 Індивідуальне завдання містить незначні помилки. 
14-1 В індивідуальному завданні допущені значні помилки. 

0 Індивідуальне завдання не виконане 
Захист звітів 

практики 
 

10 Студент продемонстрував творчий підхід до виконання 
звіту, простежується логічність та  
повнота викладення матеріалу. 

9-8 Логічний виступ, інформаційно-повний, продуманий, 
однак є незначні помилки. 

7-5 Формальна реалізація завдань, є значні неточності та 
помилки. 

4-1 Фрагментарна реалізація завдань. 
 
 

8.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 
Головним звітним документом є щоденник, написаний від руки, з повною 

інформацією про проходження практики студентом. У щоденнику в лаконічній 
формі подаються плани і завдання, які виконував студент під час практики, 
аналізується конкретне завдання, поставлене перед студентом і процес його 
виконання. Щоденник перевіряється і затверджується керівником практики від 
ІДГУ і відповідальним за практику. 

На підсумкову звітну конференцію з проходження практики студент подає 
спеціальний науковий проект, в який мають увійти матеріали про виконану 
роботу. 

Оцінка за практику складається з оцінки керівника від бази практики, 
керівника від кафедри, захисту студентом звіту (як середньозважений бал). 
 
 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
1. Архіви України: путівник / І. Матяш (заг. ред.). – К., 2007. 
2. Архівні установи України: Довідник. Т. 1: Державні архіви / Г. Боряк 

(ред.). – К., 2005. 
3. Архівознавство: Підручник для студентів історичних факультетів вищих 

навчальних закладів / За заг. ред. Я. Калакури, І. Матяш. – К., 2002. 
4. Архівознавство: Посібник до вивчення дисциплін спеціальності / А.Г. 

Болебрух, В.І. Воронов, Ю.А. Святець, Є.А. Чернов. – Дніпропетровськ, 
2007. 

5. Бабарицька В.К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навчальний посібник 
/ В.К. Бабарицька, А.Я. Короткова, О.Ю. Малиновська. – К., 2007.  

6. Власюк Г.М. Музеєзнавство та архівна справа: Навчально-методичний 
посібник / Г.М. Власюк, О.Ю. Зосимович, М.В. Хададова. – Житомир, 
2006.  



7. Нефедов К.Ю. Архівознавство: навчальний посібник / К.Ю. Нефедов, 
О.О. Карпенко. – Харків, 2008. 

8. Рутинський М.Й. Музеєзнавство: Навчальний посібник / М.Й. 
Рутинський, О.В. Стецюк. – К., 2008.  

9. Салата О.О. Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник / 
О.О. Салата. – Вінниця, 2015. 

10. Якубовський В.I. Музеєзнавство. Підручник / В.I. Якубовський. – 
Кам’янець-Подільський, 2010. 

11. Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упоряд. К.Є. Новохатський, 
К.Т. Селіверстова, Н.І. Гончарова та ін. – К., 1998. 

12. Богданишин О.М. Джерелознавство історії України: навчально-
методичний посібник / О. Богданишин. – Харків, 2010. 

13. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / За ред. З. Мазурика; Пер. з нім. X. 
Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. – К., 2005. 

14. Видання державних архівних установ України. 1925-2000. 
Бібліографічний покажчик / Держкомархів України. – К., 2001. 

15. Інструкція по обліку, збереженню і охороні музейних предметів. – К., 
2010. 

16. Інформаційно-методичні матеріали для працівників музеїв. – К., 1994. 
17. Любіцева О.О. Туристичне музеєзнавство : підручник / О.О. Любіцева, 

Т.І. Шпарага. — К., 2009. 
18. Маньковська Р.В. Музеєзнавство в Україні / Р.В. Маньковська. – К., 2000. 
19. Музеї України: Довідник. – К., 1999. 
20. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. – К., 2004. 
21. Нариси історії архівної справи в Україні: Навчальний посібник для 

студентів історичних факультетів вузів / За заг. ред. І.Б. Матяш та К.І. 
Климової. – К., 2002. 

22. Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу 
до документів / Упоряд.: Н.М. Христова, В.В. Бездрабко. – К., 2002. 

23. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в 
державних архівних установах України / Уклад. І.Б. Матяш, В.М. Гика, 
С.Г. Кулешов та ін. – К., 2001. 

24. Основні правила роботи державних архівів України / За ред. Л.О. 
Драгомірової, К.Є. Новохатського. – К., 2004. 

25. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місццевого 
самоврядування, підприємств, станов і організацій / Держкомархів 
України. – К., 2001. 

26. Прищепа О.П. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник / 
О.П. Прищепа. – Рівне, 2006. 

27. Степанова О. В музеях світу / О. Степанова. – К., 2004. 
28. Трач Ю.В. Архівознавство: навчальний посібник для дистанційного 

навчання / Ю.В. Трач. – К., 2003. 
29. Україна: скарби музеїв і заповідників: Путівник / Упоряд. Л. Новохатько, 

Б. Вихристенко. – К., 1997. 
30. Хрестоматія з архівознавства: Навчальний посібник для студентів 

історичних спеціальних вищих навчальних закладів / Упоряд. Г.В. Боряк 
та ін. – К., 2003. 



31. Христова Н. Перспективи розвитку системи каталогів до архівних 
документів у державних архівах України / Н. Христова // Архівознавство. 
Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – 
К., 1999. – Вип. 1. 

32. Христова Н. Схема класифікації документної інформації в систематичних 
каталогах державних архівів України / Н. Христова // Студії з архівної 
справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. 

33. Шевченко С.І. Етнографічне музеєзнавство: Конспект лекцій / С.І. 
Шевченко. – Кіровоград, 2002. 

34. Шевченко В.В. Музеєзнавство: Навчальний посібник для дистанційного 
навчання / В.В. Шевченко, І.М. Ломачинська.  – К., 2007. 

35. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной 
педагогике / М.Ю. Юхневич. – М., 2001. 

1. http://www.archives.gov.ua/ Офіційний веб-портал Державної архівної 
служби України 

2. http://undiasd.archives.gov.ua/  Український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства 

3. http://cdiak.archives.gov.ua/ Центральний державний історичний архів 
України, м. Київ 

4. http://tsdavo.gov.ua/ Центральний державний архів вищих органів 
влади та управління України 

5. http://tsdazu.gov.ua/ Центральний державний архів зарубіжної 
україніки 

6. http://www.elibukr.org/uk/resursi/elektronni-arhivi-ukrayini.html
 Електронна бібліотека України (Електронні архіви України) 

7. http://mincult.kmu.gov.ua/ Міністерство культури України (Музеї, 
заповідники, заклади музейного типу України) 

8. http://vuam.org.ua/ Всеукраїнська асоціація музеїв 
9. http://prostir.museum/ua Музейний простір. Музеї України та світу 
10. http://www.museum-ukraine.info/ Журнал «Музеї України» 
11. http://ridna.ua/museums/ Рідна країна: світоглядний портал (Музеї України) 
12. http://www.gurt.org.ua/ Ресурсний центр ГУРТ (топ-12 найцікавіших 

музеїв України) 
13. https://nmiu.com.ua/ Національний музей історії України 
14. http://nvimu.com.ua/ Національний військово-історичний музей 

України 
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