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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Музейно-архівної практики» складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_бакалавра_____________________________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

Спеціальності (напряму) 032 «Історія та археологія» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета і завдання музейно-архівної практики: 

Музейно-архівна практика проводиться для студентів ІІ курсу денної форми 

навчання спеціальності “Історія”. Практика є важливою складовою частиною 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Музейно-архівна практика студентів історичного факультету проводиться на 

базі музеїв, музейних комплексів, архівних та бібліотечних установ м. Харкова. 

Практика проходить протягом 21 днів після закінчення екзаменаційної сесії. 

Після закінчення практики студенти здають письмові щоденники, звіти, 

методичні розробки екскурсії чи індивідуальні завдання. По закінченні практики 

проводиться звітна конференція, на якій студенти виступають з доповідями та 

презентаціями за результатами практики. 

1.2. Основними завданнями музейно-архівна практика є: 

- ознайомити студентів з історією створення колекції Харківського 

художнього музею; 

- ознайомити студентів з основними формами і методами роботи музейних 

працівників та структурними підрозділами музею; 

- розширити і закріпити теоретичні знання, отримані студентами під час 

навчання;  

- розвивати у студентів інтерес до музейної та архівної роботи, познайомити 

з проблемами зберігання і охорони пам’яток мистецтва; 

- підготувати студентів до роботи екскурсоводами (познайомити з 

методикою екскурсійної роботи, з прийомами і засобами проведення екскурсій); 



- розвивати у студентів інтерес до науково-дослідної, пошукової роботи в 

музейних, архівних, бібліотечних фондах; 

- познайомити з архівом та бібліотекою ХХМ, специфікою та організацією 

фондів.  

1.3. Кількість кредитів – 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й  

Семестр 

4-й  

Лекції 

  

Практичні, семінарські заняття 

90 Не передбачено 

Лабораторні заняття 

Не передбачено Не передбачено 

Самостійна робота 

  

Індивідуальні завдання  

год. 

1.6. Заплановані результати навчання: 

В результаті проходження музейно-архівної навчальної практики студент 

повинен:  

-знати: під час проходження практики студенти повинні з’ясувати специфіку 

музейної і архівної діяльності, познайомитися з профілями музеїв та специфікою 

архівних закладів, знати умови зберігання та фактори впливу на музейні предмети 

та архівні матеріали, основи консервації та реставрації музейно-архівних пам’яток, 

експозиційної та освітньо-масової роботи . 

- вміти: організувати збір музейних експонатів та архівних матеріалів, 

забезпечити умови зберігання музейно-архівних пам’яток, заповнювати науково-

технічну документацію, вміти складати методичну розробку та організувати 

екскурсію. 

-  

 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Вступна частина. Організаційні основи проведення практики 

1. Бесіда з техніки безпеки. 

2. Завдання і програма практики. 

3. Знайомство з формами і методами проведення практики. 

4. Розподіл індивідуальних завдань та знайомство з методикою їх виконання. 

 

Тема 2. Науково фондова робота 

1.  Збиральницька робота музеїв. 

2. Фондова робота музеїв та архівів. Шляхи комплектування фондів. Критерії 

відбору пам’яток для збереження. 

3. Знайомство з науково-технічною документацією музеїв та архівів. 

4. Заповнення музейно-архівної документації. 

 

Тема 3. Збереження історико-культурної спадщини музеїв та архівів 

1. Організація збереження музейних колекцій. 

2. Організація збереження архівних фондів. 

3. Вимоги до збереження музейно-архівних фондів. 

 

Тема 4 Основи класифікації музейних експонатів та архівних документів 

1. Характеристика класифікаційних груп музейних предметів. 

2. Класифікація архівних документів. 

 

Тема 5. Режим зберігання музейних та архівних пам’яток 

1. Фактори впливу на збереження музейних предметів та архівних матеріалів. 

2. Характеристика та організація контролю температуро - вологісного режиму. 

3. Вплив світла та методика організації захисту різних пам’яток від світлового 

фактору впливу. 

4. Умови, режим, способи, зберігання пам’яток. 

5. Організація контролю за станом зберігання музейно- архівних пам’яток. 



Тема 6.  Основи консервації та реставрації пам’яток 

1. Засоби консервації пам’яток, що зберігаються в музейних колекціях та 

архівних фондах. 

2. Правила консервації пам’яток історико-культурної спадщини, що 

зберігаються в музеях і архівах. 

3. Реставрації пам’яток та її значення. Знайомство з роботою реставраційних 

майстерень. 

 

Тема 7. Експозиційна робота 

1. Основи побудови експозиції. 

2. Основні правила та принципи побудови експозиції. 

3. Тематико-експозиційний план. 

4. Вимоги до оформлення експозиції. Експозиційний пояс. 

5. Способи і принципи розміщення експонатів в експозиції. 

 

Тема 8. Форми масової роботи 

1. Екскурсійна робота музеїв і архівів та їх специфіка. 

2. Класифікація екскурсій. 

3. Основні вимоги до екскурсії. 

4. Виставкова діяльність музейних та архівних закладів. 

5. Лекційна та інші форми роботи музеїв та архівів. 

 

Тема 9. Робота над оформленням музейно архівної документації 

1. Складання музейно-архівної документації. 

2. Робота над індивідуальним завданням. 

3. Складання звітної документації. 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усьог

о 

у тому числі 

Лекції прак- 

тичні 

лаб. інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Вступна частина. 

Організаційні основи проведення 

практики 

6  6    

Тема 2. Науково фондова робота 14  14    

Тема 3. Збереження історико-

культурної спадщини музеїв та 

архівів 

10  10    

Тема 4 Основи класифікації 

музейних експонатів та архівних 

документів. 

10  10    

Тема 5. Режим зберігання музейних 

та архівних пам’яток 

10  10    

Тема 6.  Основи консервації та 

реставрації пам’яток 

12  12    

Тема 7. Експозиційна робота 12  12    

Тема 8. Форми масової роботи 10  10    

Тема 9. Робота над оформленням 

музейно архівної документації 

6  6    

          Всього годин 90  90    

 

1. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Завдання для самостійної роботи Кількість 

годин 

контрол

ю 

1.  Вступна частина. Організаційні основи 

проведення практики 

  



2. Науково фондова робота   

3. Збереження історико-культурної спадщини музеїв 

та архівів 

  

4. Основи класифікації музейних експонатів та 

архівних документів. 

  

5.  Режим зберігання музейних та архівних пам’яток   

6. Основи консервації та реставрації пам’яток   

7. Експозиційна робота   

8. Форми масової роботи   

9.  Робота над оформленням музейно архівної 

документації 

  

 Разом   

 

6.  Індивідуальні завдання 

Підготовка технологічної карти екскурсії, методичної розробки екскурсії, 

паспорту музейного об’єкту, заповнення музейно-архівної документації та ін. 

 

1 Охарактеризувати основні етапи розвитку музейної справи 

2 Дати характеристику історії розвитку архівної справи в Україні 

3 У чому полягає робота музеїв по збиранню та обліку музейних колекцій 

4 Науково-технічна обробка фондів. Склад і організація науково-

довідкового апарату в архіві 

5 Архівне описування документів. 

6 Науково-дослідна робота музеїв. 

7 Експозиційна робота музейних закладів. 

8 Методика підготовки екскурсії. 

9 Структура екскурсії. 

10 Екскурсійні об’єкти та їх класифікація. 



11 Паспорт екскурсійного об’єкта та його зміст. 

12 Маршрут екскурсії. 

13 Текст екскурсії. 

14 Технологічна карта екскурсії, її зміст та методика заповнення. 

15 Методична розробка екскурсії. 

16 Методика проведення екскурсії. 

17 Основні методичні прийоми показу в екскурсії. 

18 Особливості розповіді в екскурсії. 

19 Основи професійної майстерності екскурсовода. 

20 Специфіка виставкової діяльності музейних і архівних закладів. 

21 Основи консервації та реставрації пам’яток. 

22 Основні вимоги до режиму зберігання музейно-архівних пам’яток. 

23 Охарактеризуйте фактори впливу зберігання музейно-архівних пам’яток. 

24 Охарактеризуйте національний архівний фонд України. 

25 Порядок праці дослідників в архівах. Оформлення замовлень. 

 

7. Методи навчання 

Проведення практичних занять на базі музеїв та архівів, виконання 

індивідуальних та творчих завдань, використання комп’ютерних  технологій.                     

8.  Методи контролю 

Захист індивідуальних завдань (технологічної карти екскурсії, методичної 

розробки екскурсії, паспорту музейного об’єкту, музейно-архівної документації, 

підсумкової документації практики). 

 Схема нарахування балів 

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 

екзамену або залікової роботи 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 залікова 

робота 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Складання 

музейного 

паспорту 

Індивідуаль

не завдання 

Раз

ом 

 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т

6 

Т

7 

Т8 Т9 20 10 50 50 100 

2 3 2 3 2 2 2 2 2      

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100  

 

зараховано 

70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 

Критерії оцінювання практичної роботи студентів: 

Максимальний бал – 20. 

20-15 балів - повна відповідь, самостійне творче мислення з теми; 

15-10 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь; 

10-5 балів – часткова відповідь на питання; 

5-1 балів – обмежено фрагментарна відповідь, формальна. 

 

Критерії оцінювання відповідей на залікові завдання: 

 

Максимальна кількість балів – 50 

Відповідь на перше питання оцінюється по 20 балів: 

50-45 балів – повна розгорнута відповідь; 

45-40 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками; 

40-30 балів – відповідь з суттєвими помилками; 

30-20 балів – часткова відповідь на питання; 

20-10 балів – обмежена фрагментарна відповідь; 

9-2 – відповідь з суттєвими помилками; 

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь. 

Відповідь на друге і третє – 30 балів(15-15): 

15-11 балів – студент продемонстрував творчий підхід до виконання завдання, логічність та 

повнота викладення теми; 

10-7 балів – логічний виступ, інформаційно-повний, продуманий; 

6-4 балів – формальна реалізація завдання з намаганням викласти тему; 

1-3 балів – фрагментарна реалізація завдання. 
 

11. Рекомендована література 

Закон України «Про музеї і музейну справу» // Відомості Верховної Ради. – 1995. – 

№ 25. 

Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» // Відомості 

Верховної Ради України. – 1994. – № 15. 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради. – 

2000. – № 39 

Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, 
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12. Інформаційні ресурси 

1. Мультимедійний проектор, цифрові відеоматеріали, електронні бази бібліотек. 
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початку 

1 

 

 

Вступна бесіда. Інструктаж з техніки безпеки. Визначення 

завдань практики та індивідуальних проектів. 

Заняття на базі Археологічного музею ХНУ імені 

В. Н. Каразіна. 

  

2. 

 

Музейний комплекс ХНУ імені В. Н. Каразіна. Музей історії 

університету. 

Художні галереї ХНУ імені В.Н.Каразіна. 

  

3 Автобусна екскурсія.    

4 Заняття на базі Харківського художнього музею. 

Екскурсія до Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка  

  

5 Заняття на базі Харківського художнього музею Заняття на 

базі ЦДНТА України. 

Знайомство з галереєю АВЕК.  Знайомство з муніципальною 

галереєю. 

  

6 Заняття на базі ДАХО. Виконання практичних завдань на базі 

Археологічного музею ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

  

7 Заняття на базі ЦДНТА України. 

Виконання практичних завдань на базі Археологічного музею 

ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

  

8 Заняття на базі ЦДНТА України. 

Відділ рідкісної книги ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

  

9 Автобусна екскурсія.   

10 Заняття на базі КЗ «Харківський історичний музей імені 

М. Ф. Сумцова». 

Виконання практичних завдань на базі Археологічного музею 

ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

  

11 Автобусна екскурсія.   

12 Заняття на базі Харківського Літературного музею.  

Виконання практичних завдань на базі Археологічного музею 

ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

  

13 Заняття на базі КЗ «Харківський історичний музей імені 

М. Ф. Сумцова». 

  

14 Заняття на базі Археологічного музею ХНУ імені 

В. Н. Каразіна Складання звітної документації. Створення 

презентації. Підготовка до звітної конференції. 

  

15 Звітна конференція    
 


