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Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/muzejno-arhivna-praktyka-ukrajinisty 
Інформація про 

курс 
 

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. 

Коротка анотація 
курсу 

Музейно-архівна практика розрахована на 135 год.  Практика має на 
 розширити фаховий кругозір студентів, поглиби знання гуманітарної 

 освіти, підготувати до самостійної наукової роботи, Під час 
 проходження пратики  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 

ка 
 відповідних установ (згідно з  наказом). Крім того, проводяться  
екскурсії по музеях, архівах Львова. 
Робота студента полягає у відвідуванні архівних та 
 музейних установ, бібліотек згідно з розробленим планом; 
 виконанні невеликих за обсягом конкретних наукових і практичних 
завдань, самостійному опрацюванні спеціальної літератури. 

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

https://philology.lnu.edu.ua/course/muzejno-arhivna-praktyka-ukrajinisty


Унаслідок проведення практики студенти повинні набути 
ктичних  

умінь та поглибити теоретичні знання: 
• розширити і закріпити теоретичні знання, отримані студентами під 
 час навчання; 
• вивчення архівної справи, практичне оволодіння навиками роботи 

 
 архівних установах (пошук архівних документів та їх опрацювання), 
з’ясування можливостей використання архівних матеріалів у 
науково-дослідницькій праці; 
• вивчення 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. 

 
Література для 

вивчення 
дисципліни 

Основна 
1. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України. – 
 К., 2000. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. 
навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І.Б. Матяш. – 
К., 2002. 
2. Нова установа архівної системи // Архіви України. – 1994. – № 1- 
6.  
3. Основні положення організації науково-дослідної та методичної  
роботи в державних архівних установах України / Держкомархів 
України. – К., 2001.  
4. Основні правила роботи державних архівів України / 
 Держкомархів України. – К., 2004. 
5. Особисті архівні фонди Відділу рукописів ЛНБ ім. В.Стефаника. 
 Анотований покажчик. ‒ Львів,1995. 
6. Українське архівознавство: історія, сучасний стан та 

пективи 
Наукові доповіді Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 1996 
р. /Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Упор. В.Ляхоцький, І. Матяш. - 
К.,1997. ‒ Ч.1‒2. 
 
Додаткова 
1. Врадій Н.З історії виникнення архівів у м. Львові//Науково- 
інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. - 1963. ‒ № 4. 
‒ С.11‒17. 
2. Дзьобан О. Рукописні фонди ЛНБ: історія і сучасність// 
 Рукописна україніка. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції. 20-21 вересня 1996 року. ‒ Львів, 1999. ‒ С. 5‒10. 
3. Центральний Державний історичний архів УРСР у м. Львові. 
 Покажчик видань архіву та літератури про його діяльність (1947-
1988рр.). ‒ Львів, 1990.  
4. Калакура Я. Архівознавство: наука чи система наукових  
знань?//Студії з архівної справи та документознавства. ‒ Т.1. ‒ 



К.,1996. ‒ С. 43‒50. 
5. Матяш І. Архівна справа в Україні 1917-1921рр. : особи, події, 
 здобутки // Пам’ятки. ‒ Т.1. ‒ К.,1998. ‒ С. 4‒10. 
6. Державні архіви Української РСР. Короткий довідник. ‒ К.,1972. 
7. Ісаєвич Я. Архів Львівського братства. ‒ К.,1968. 
8. Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні 
 дослідження  унікальних  архівних та бібліотечних фондів. Зб. 
статей. ‒ К., 1993‒1994. ‒ Вип.1‒2. 
9. Бондар М., Мезенцева Г.,Славін Л. Нариси музейної справи. ‒ 
К.,1959. 

Тривалість курсу 3 тижні (22. 06. 2018 – 12. 07. 2020) 
 

Обсяг курсу Загальний обсяг 135 годин,. 4,5 кредити ЄКТС. 3 модулі. 
 

Очікувані 
результати 
навчання 

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

Ключові слова  музейний фонд, архівний фонд, експозиційна робота, фондова 
робота, каталогізація, комплектування, архівна довідка 

Формат курсу  Очний 
Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 
контроль, форма 

Диференційований залік, захист практики 

Пререквізити Цикл курсів з сучасної української мови (лексикологія, 
лексикографія), історія української літературної мови, історія 
української літератури. 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Проведення практичних занять на базі музеїв та архівів,  виконання 
індивідуальних завдань, використання комп’ютерних технологій.  
 

Необхідне 
обладнання 

Проектор, комп’ютер. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
 нараховуються так:  
• 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 
Питання до 

екзамену 
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. 

Опитування  



 
СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 
/ 
дата 
/ 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
 

Література  Завдання, год 
 

Термін 
виконання 

 МОДУЛЬ І     
1 т. 
 
22. 
06. 
2020- 
26. 
06. 
2020 
 
 

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

 Основні положення 
організації науково-
дослідної та 
методичної роботи в 
державних архівних 
установах України / 
Держкомархів 
України. – К., 2001.  
Основні правила 
роботи державних 
архівів України / 
Держкомархів 
України. – К., 2004. 
Бондар М., Мезенцева 
Г.,Славін Л. Нариси 
музейної справи. ‒ 
К.,1959. 

 26. 06. 2020 

 
2 т. 
 
29. 
06. 
2020 
– 03. 
07. 
2020 
 
 

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

 Основні положення 
організації науково-
дослідної та 
методичної роботи в 
державних архівних 
установах України / 
Держкомархів 
України. – К., 2001.  
Основні правила 
роботи державних 

. 03.07.2020 



архівів України / 
Держкомархів 
України. – К., 2004. 
Бондар М., Мезенцева 
Г.,Славін Л. Нариси 
музейної справи. ‒ 
К.,1959. 

3 т. 
 
06. 
07. 
2020 
– 10. 
07. 
2020 
р 
 
 
 

Робота над оформленням документів кафедри 
для передачі в архів Львівського університету, 
робота з оцифрування архівних матеріалів 
кафедри. 

 Основні положення 
організації науково-
дослідної та 
методичної роботи в 
державних архівних 
установах України / 
Держкомархів 
України. – К., 2001.  
Основні правила 
роботи державних 
архівів України / 
Держкомархів 
України. – К., 2004. 
Бондар М., Мезенцева 
Г.,Славін Л. Нариси 
музейної справи. ‒ 
К.,1959. 

 15.07.2020 

 
 


