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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Г алузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, освітній 
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни
денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів -  
4,5

Галузь знань 
03 Г уманітарні науки 
01 Освіта / Педагогіка

Нормативна
Спеціальність 
035 Філологія 

014 Середня освіта

Модулів -

Спеціалізація: 
Українська мова та 

література 
Українська мова і 

література

Рік підготовки:
Змістових модулів - 6-й -й
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання Семестр

(назва)
Загальна кількість 
годин -  135

6-й -й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: аудиторних 
самостійної роботи 
студента

Освітній рівень: 
бакалавр

год. год.
Практичні, семінарські

год. год.
Лабораторні

год. год.
Самостійна робота
год. год.

Індивідуальні завдання:
год.

Вид контролю: 
диференційований залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -  25 % 
для заочної форми навчання -
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Музейно-архівна практика є органічною частиною навчального процесу на 
філологічному факультеті. Процес становлення вчителя-словесника, науковця 
передбачає не лише оволодіння знаннями із спеціальних предметів, але й 
ознайомлення з особливостями роботи таких інституцій, як архіви та музеї.

Мета проведення практики -  розширення фахового кругозору студентів, 
поглиблення гуманітарної освіти, підготовка до самостійної наукової роботи, 
пов’язаної з опрацюванням архівних матеріалів.

Унаслідок проведення практики студенти повинні набути практичних умінь та 
поглибити теоретичні знання:

• розширити і закріпити теоретичні знання, отримані студентами під час 
навчання;

• вивчення архівної справи, практичне оволодіння навиками роботи в 
архівних установах (пошук архівних документів та їх опрацювання), з’ясування 
можливостей використання архівних матеріалів у науково-дослідницькій праці;

• в ивчення музейної справи, ознайомлення із специфікою роботи 
музейних установ різних типів, можливість використання музейних фондів та 
окремих експонатів у науково-дослідницькій праці;

• навчити студентів раціональним прийомам пошуку, відбору архівних 
документів та матеріалів;

• виробити у студентів навички практичної дослідницької і наукової 
роботи в процесі проведення навчально-виховного процесу.

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.

- вміти: організувати збір музейних та архівних матеріалів, заповнювати 
науково-технічну документацію, вміти складати методичну розробку та 
організувати екскурсію.

Робота студента полягає у:
• відвідуванні архівних та музейних установ, бібліотек згідно з розробленим 

планом;
• виконанні невеликих за обсягом конкретних наукових і практичних 

завдань;
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самостійному опрацюванні спеціальної літератури.

Студенти працюють у групах 15-17 чол. під керівництвом викладачів кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика, українського прикладного 
мовознавства, загального мовознавства, української літератури імені професора 
Михайла Возняка. Базою для проведення практики є одна або кілька відповідних 
установ (згідно із наказом). Крім того, проводяться екскурсії по музеях, архівах 
Львова.

Рекомендовано відвідати такі установи:
1. Музей історії Львівського національного університету;

2. Архів Львівського університету;

3. Державний історичний архів України у Львові;

4. Відділ рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника;

5. Відділ рідкісної книги ЛНБ ім. В. Стефаника;

6. Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка;

7. Музей “Русалка Дністрова”;

8. Музей мистецтва давньої української книги;

9. Національний музей та Відділ рукописів та стародруків Національного 

музею;

10. Літературно-меморіальні музеї Івана Франка та Михайла Грушевського;

11. Музей “Літературний Львів першої половини ХХ ст.”

У кінці практики студенти повинні здати заповнений щоденник музейно- 

архівної практики за встановленим зразком, подати матеріали музейно-архівної 

практики у межах встановленого терміну, пройти обговорення теоретичних і 

практичних питань у формі співбесіди.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І
1. Відвідування архівних і музейних установ Львова (екскурсії, ознайомчі 

лекції ).

Змістовий модуль ІІ
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Ознайомлення з роботою архіву та музею (на базі кафедр університету, 
архіву Львівського університету та ін.). Практичне оволодіння навиками 
пошуку, комплектування, обробки, зберігання матеріалів.______________

1

Змістовий модуль ІІІ
1 Робота над оформленням 

Львівського університету, 
кафедри.

документів кафедри для передачі в архів 
робота з оцифрування архівних матеріалів

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Денна форма

Усього у тому числі

л п інд. с р с

1 2 3 4 5 6

Модуль І

Відвідування архівних і музейних установ 
Львова (екскурсії, ознайомчі лекції ).
Модуль ІІ

Ознайомлення з роботою архіву та музею (на базі 
кафедр університету, архіву Львівського 
університету та ін.). Практичне оволодіння 
навиками пошуку, комплектування, обробки, 
зберігання матеріалів.
Модуль ІІІ

Підготовка документів кафедри для передачі в 
архів Львівського університету, робота з 
оцифрування архівних матеріалів кафедри.
Усього годин 135

5. Розподіл балів, які отримують студенти (іспит)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються так:
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• правильність оформлення та передачі документів кафедри в архів 

Львівського університету : 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

30;

• виконання роботи з оцифрування документів кафедри: 20% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 20;

• захист музейно-архівної практики: 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів 50.

Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінк

ECTS

Оцінка в 
їх

За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

еренційованого заліку Залік

А 90 -  100 5 Відмінно

Зараховано

B 81 -  89
4

Дуже добре

C 71 -  80 Добре

D 61 -  70
3

Задовільно

E 51 - 60 Достатньо

6. Методи навчання
Проведення практичних занять на базі музеїв та архівів, виконання 

індивідуальних завдань, використання комп’ютерних технологій.

7. Методи контролю
Захист музейно-архівної практики (щоденник практики, звіт про проходження 
практики.
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