
 





 

 

1. Мета практики 

Музейна практика спрямована на ознайомлення студентів з музейними 

зібраннями  міста, принципами роботи музейних підрозділів та використання 

отриманих знань у власній фаховій та творчій діяльності. 

Студенти напряму підготовки 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» проходять практику на базі музеїв міста Харкова та 

Харківської області, обраних викладачами.  

Метою музейної практики є вивчення основ музейної справи, структури й 

форм роботи музеїв, а також ознайомлення з музейними колекціями, 

реставраційною роботою в музеях і оволодіння вміннями та навичками 

копіювання творів образотворчого мистецтва. 

  

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: «Історія та теорія 

мистецтва», «Живопис», «Рисунок та пластична анатомія», «Основи художньої 

композиції». 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН9. Застосовувати 

знання з історії 

мистецтв у 

професійній 

діяльності, 

впроваджувати 

український та 

зарубіжний 

мистецький досвід. 

 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні (лекції, 

екскурсії); 

- наочні (знайомство з 

експонатами музеїв). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

репродуктивний, 

проблемно-

пошуковий. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: під 

керівництвом 

викладача, самостійна 

робота студентів. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів (аналіз 

твору образотворчого 

мистецтва). 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

диференційованого 

заліку. 

 

РН9.1. Вміти 

проводити 

мистецтвознавчий 

аналіз творів 

образотворчого 

мистецтва, розуміти 

методику каталогізації 

творів образотворчого 

мистецтва. 

РН9.2. Вміти зібрати 

історичні відомості 

про твір, зробити 

попередні висновки 

щодо його 

приналежності 

(період, школа, автор) 

як перший етап 

реставрації/ 

копіювання твору. 

ПРН12. Враховувати 

психологічні 

особливості у процесі 

навчання, спілкування 

та професійної 

діяльності. 

 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: вербальні 

(бесіда, інструктаж). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

репродуктивний. 

Спостереження. 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

диференційованого 

заліку. 

 

РН12.1. Вміти 

працювати в команді, 

усвідомлювати 

важливість виконання 

своєї частини роботи 

в команді. 

РН12.2. Уміти діяти 

на підставі етичних 



3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- в ході робочої 

взаємодії студентів. 

суджень та норм 

поведінки, поважати 

національні 

своєрідності та 

мультикультурність, 

представлені в 

музейних колекціях. 

ПРН15. Володіти 

фаховою 

термінологією, 

теорією і методикою 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

мистецьких творів. 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні (вступні 

лекції, екскурсії); 

- наочні (знайомство з 

експонатами музеїв, 

робочими процесами 

в них). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

репродуктивний. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача;  

- самостійна робота 

студентів. 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. Поточні 

перегляди практичних 

завдань. Захист звіту 

практики. 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

диференційованого 

заліку. 

  

РН15.1. Знати основні 

напрямки діяльності 

музеїв та їх 

специфіку. 

РН15.2. Знати склад 

харківської художньої 

колекції, визначних 

майстрів та їх твори, 

представлені в 

художньому зібранні 

Харкова. 

РН15.3. Знати  

основні теоретичні 

поняття та процеси 

реставрації 

мистецьких творів, 

вміти копіювати. 

 

ПРН17. 

Популяризувати 

надбання 

національної та 

всесвітньої 

культурної спадщини, 

а також сприяти 

проявам патріотизму, 

національного 

самоусвідомлення та 

етнокультурної 

самоідентифікації. 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні (екскурсії, 

консультування); 

- наочні (знайомство з 

експонатами музеїв, 

робочими процесами 

в них). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

- репродуктивний;   

- проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна робота 

студентів. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів (аналіз 

твору образотворчого 

мистецтва). Поточні і 

підсумковий 

перегляди практичних 

завдань. Захист звіту 

практики. 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

диференційованого 

заліку. 

 

РН17.1. Вміти 

аналізувати 

особливості 

художньо-образної 

мови творів 

національної та 

всесвітньої художньої 

спадщини. 

РН17.2. 

Усвідомлювати вагоме 

значення митців 

образотворчого 

мистецтва у розвитку 

вітчизняної та 

світової художньої 

культури. 

РН17.3. Вміти 

використовувати 

надбання художньої 

спадщини у власній 

науковій та творчій 

діяльності (мотиви, 

копіювання, 

реставрація). 



4. Програма практики 

Модуль Музейна практика 
 

Змістовий модуль 1 Музей як системний об’єкт. Типи, профілі музеїв. 

Музей в сучасному культурно-мистецькому просторі. Роль та функції музеїв 

у суспільстві. Типи та профілі музеїв. Основні напрямки діяльності музеїв. Музеї 

образотворчого профілю. Специфіка діяльності музеїв образотворчого профілю. 

Музейні колекції. Музейні експозиції: методи і принципи побудови. Сучасні 

тенденції та перспективи розвитку музеїв як поліфункціональних арт-просторів. 

 

Змістовий модуль 2 Реставраційні роботи в музейній практиці. 

Реставрація як один з провідних напрямків роботи музеїв образотворчого 

профілю. Реставрація та консервація музейних предметів: завдання та функції, 

основні техніки та матеріали, реставраційне обладнання. Сучасні проблеми та 

досягнення музейної реставрації, на прикладі роботи реставраційної майстерні 

Харківського художнього музею. 

 

Змістовий модуль 3 Копіювання творів мистецтва. 

Копіювання творів мистецтва як спосіб ефективного навчання. Основні 

поняття копіювання: повторення, репліка, власна копія, зменшена копія. 

Поетапність роботи копії твору образотворчого мистецтва. Копіювання з 

музейних зразків. 
 

5. Структура практики і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього на базі практики самостійна робота 

МОДУЛЬ (2 семестр) 90 60 30 

Змістовий модуль 1 30 25 5 

Змістовий модуль 2   15 10 5 

Змістовий модуль 3   30 25 5 

Індивідуальне завдання    

Підсумковий контроль 15  15 
 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 Оцінка виконання самостійної роботи студентів (аналіз твору 

образотворчого мистецтва). 

 Спостереження (оцінка ходу виконання індивідуального плану практики: 

вчасність виконання завдань, робота в команді). 

 Індивідуальне та фронтальне опитування. 

 Поточні та підсумковий перегляди практичних завдань (копіювання творів 

образотворчого мистецтва). 

 Захист звіту практики. 

 



Структура практики і розподіл балів 
 

Змістові модулі Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ (2 семестр) 100 

Змістовий модуль 1 25 

Змістовий модуль 2 10 

Змістовий модуль 3 25 

Підсумковий контроль 40 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Модуль  

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання №1 (опитування, усна відповідь по темі) 5 

Завдання до самостійної роботи №1 (аналіз твору образотворчого 

мистецтва музейної експозиції) 

10 

Практичне завдання №2 (опитування, усна відповідь по темі) 5 

Практичне завдання №3 (опитування, усна відповідь по темі) 5 

Змістовий модуль 2 10 

Практичне завдання №4 (опитування, усна відповідь по темі) 2 

Завдання до самостійної роботи №2 (аналіз твору образотворчого 

мистецтва з реставраційної майстерні) 

8 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №5 (виконання копії твору образотворчого 

мистецтва з музейного зразка) 

20 

Завдання до самостійної роботи №3 (оформлення копії, текст її 

презентації) 

5 

Підсумковий контроль – захист звіту практики 40 

Оформлення звіту музейної практики згідно вимог 10 

Ілюстративна частина 20 

Презентація 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 



 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

7. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Дистанційний курс практики «Музейна практика» у віртуальному 

освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

— Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2383   

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Марченко І.Я. Історичний розвиток деяких методик реставрації станкового 

живопису в контексті впливу на постреставраційний стан експонатів у XX 

ст. / Марченко І.Я. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв. – 2015. – №1. – С. 195–199. URL: 

http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/viewFile/138364/135284  

2. Рутинський М.Й. Музеєзнавство : навч. посіб. / Рутинський М.Й., Стецюк 

О.В. – Київ : Знання, 2008. – 428 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/247-

muzeznavstvo-rutinskiy-my.html  

3.  Салата О.О. Основи музеєзнавства : навч.-метод. посіб. / Салата О.О. – 

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 164 с. URL: 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12175/1/O_Salata_NMP_OM_IS.pdf 

4. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text  

5. Пікасо і Малевич в українському селі: чому варто їхати в Пархомівку на 

Харківщині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://rubryka.com/article/parkhomovsky-museum/  

6. Музейний портал. URL: https://museum-portal.com/ua/index  

7. Харківський художній музей. URL: https://artmuseum.kh.ua/  

8. Художньо-меморіальний музей І.Ю. Репіна. URL: https://repin.in.ua/uk  

9. Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова. URL: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2383
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/viewFile/138364/135284
https://westudents.com.ua/knigi/247-muzeznavstvo-rutinskiy-my.html
https://westudents.com.ua/knigi/247-muzeznavstvo-rutinskiy-my.html
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12175/1/O_Salata_NMP_OM_IS.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://rubryka.com/article/parkhomovsky-museum/
https://museum-portal.com/ua/index
https://artmuseum.kh.ua/
https://repin.in.ua/uk


http://museum.kh.ua/  

10. Національний художній музей України. URL: 

https://namumuseum.business.site/  

11. Національний музей «Київська картинна галерея». URL: http://knag.museum/  

12. Лувр. URL: https://www.louvre.fr/en  

13. Британський музей. URL: https://www.britishmuseum.org/collection  

14. Музей мистецтва Метрополітен. URL: https://www.metmuseum.org/  

15. Ермітаж. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 

забезпечення 
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