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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навчальним планом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» студентів І курсу освітнього рівня «Бакалавр» передбачено 

проведення навчальної практики.  

Методичні рекомендації для студентів І курсу освітнього рівня 

«бакалавр» підготовлені на кафедрі мистецтвознавчої експертизи Інституту 

практичної культурології та арт-менеджменту для студентів спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на основі 

Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв і є основним навчально-методичним документом для студентів та 

керівників практики від Академії та бази практики. В методичних 

рекомендаціях враховані напрацювання викладачів закладів вищої освіти 

України, які здійснюють підготовку студентів за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

 

Опис виробничої практики 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень вищої 

освіти 

Характеристика практики 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 

(шифр і назва) 

ОПП «Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

(назва) 

Спеціальність 

023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

(код і найменування 

спеціальності) 

Рівень вищої освіти 

Бакалавр 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма навчання 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

Нормативна 

рік підготовки 

І-й 

Семестр 
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вид контролю 

Тривалість 

практики – 2 
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тиждень без 

відриву від 

теоретичного 

навчання 

диференційований залік 

 

Законодавчою основою здійснення практики в Академії є Закони України 

«Про освіту» та «Про вищу освіту», відповідні нормативні документи 

Міністерства освіти і науки України, зокрема, Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 р. № 93 (зі змінами), 

лист № 1/9-93 від 07лютого 2009 р. «Про практичну підготовку студентів», 

галузевий стандарт вищої освіти за напрямом 02 Культура і мистецтво, 



спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», Положення про організацію освітнього процесу у Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, навчальні плани спеціальності та 

інші документи нормативного та організаційного характеру. 

Методичні рекомендації для студентів І курсу освітнього рівня 

«бакалавр» враховуючи мету та зміст практики, деталізовано розглядають 

порядок здійснення практики та завдання, які стоять перед керівниками 

практики і студентами, окреслюють, які знання, вміння, навички необхідно 

отримати для того щоб вони стали підґрунтям відповідних компетентностей 

майбутньої професійної діяльності.  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Навчальна практика студентів І курсу спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є важливою складовою 

підготовки фахівців, під час якої відбувається не лише закріплення теоретичних 

знань, але й їхня апробація на відповідність сучасному стану культурно-

мистецьких процесів в Україні і, водночас, застосування умінь, навичок та їх 

розвиток при виконанні  практичних завдань під час професійної діяльності в 

умовах середовища культурно-мистецьких установ. Саме тому особливої уваги 

заслуговує добір баз практики, який виконують відповідальні за проведення 

практики викладачі кафедри. 

Бази практики – установи, підрозділи державних органів та органів 

місцевого самоврядування, які реалізують політику в галузі культури та 

мистецтва, науково-дослідні установи, музеї, навчальні заклади, організації, 

підприємства, фірми. 

Напрям діяльності бази практики повинен відповідати спеціальності та 

освітній програмі, серед працівників повинні бути фахівці здатні здійснювати 

керівництво практикою, їх бібліотека повинна бути укомплектована у повному 

обсязі науковою, методичною літературою та технічною документацією за 

напрямом діяльності, підрозділи та лабораторії оснащені сучасною апаратурою 

та комп’ютерною технікою.    

Важливим пріоритетом при виборі бази практики є також можливість 

подальшого працевлаштування випускників Академії після завершення 

навчання. 

 

Мета навчальної практики – ознайомлення студентами сучасними 

методами, формами організації праці, притаманними сучасним експертам-

мистецтвознавцям та експертам-технологам, які в подальшому можуть 

проводити комплексні дослідження творів мистецтва; формування та розвиток 

професійних здібностей, у тому числі здатності приймати самостійні рішення 

щодо висновків з експертизи витворів мистецтва, практичними навичками 

написання мистецтвознавчої експертизи, інвентарних карток творів мистецтва, 

проводити мистецтвознавчі дослідження пам'яток мистецтв з музейних та 

приватних збірок, а також організації культурно-мистецької заходів, 

використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології.  



Невід’ємною частиною практики є ознайомлення студентів з 

особливостями майбутнього фаху, притаманними окремим напрямам культури 

і мистецтва.  

Завдання практики: 

– практичне використання отриманих знань з мистецтвознавчої 

експертизи, аналізу та опису творів мистецтва, їх розширення та узагальнення;  

– оволодіння сучасними методами дослідження творів мистецтва з 

використанням нових приладів у поєднанні з класичними принципами 

дослідницької роботи (робота з фондами, літературними та архівними 

джерелами); 

– ознайомлення з організаційною, експертною та освітньою діяльністю 

Національного художнього музею України; 

– напрацювання досвіду створення та проведення художніх виставок та 

інших культурно-мистецьких заходів;  

– усвідомлення необхідності прийняття самостійних рішень та особистої 

відповідальності за їх реалізацію; 

– самостійне опрацювання наукової літератури з фаху мистецтвознавець-

експерт, систематизація та узагальнення необхідних для роботи матеріалів; 

– розуміння доцільності постійного фахового самовдосконалення.  

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Навчальна практика відбувається на I курсі в I семестрі навчального року 

2 години на тиждень без відриву від теоретичного навчання. 

Під час практики студенти: 

– знайомляться зі структурою, організацією діяльності, правилами 

внутрішнього розпорядку та правилами безпеки в музейному середовищі; 

– навчаються працювати з творами мистецтва (зокрема – 

живописними та графічними творами): проводити візуальне вивчення, оцінку 

стану збереженості твору, робити мистецтвознавчий (стилістичний) аналіз, 

вивчати біографію автора тощо; 

– знайомляться з  мистецькими проектами, які реалізовуються у 

відповідних організаціях культури і мистецтва; 

– опрацьовують наукову літературу та поточну інформацію за 

напрямом діяльності відвіданої установи культури і мистецтва.  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

З метою ефективного проходження практики заздалегідь проводиться 

відповідна підготовча робота, яка полягає в домовленості з організаціями про 

відвідування музеїв, галерей, організацій та центрів культури і мистецтва та 

направленні керівникам баз практики відповідних листів; ознайомленні 

студентів з Положенням «Про проведення практик студентів НАКККіМ», що 

сприяє практико-орієнтованій мотивації студентів при вивченні 

мистецтвознавчих дисциплін.  

 

Студенти Академії при проходженні практики зобов’язані: 

– ознайомитися з Положенням про проведення практики студентів 

Академії;  



– взяти участь у настановчих і підсумкових зборах з практики;  

– перед початком навчальної практики  керівник практики від Академії  

має ознайомити студентів з методичними матеріалами (методичні рекомендації, 

програма практики, щоденник практики, індивідуальне завдання) та при 

необхідності уточнити вимоги щодо оформлення всіх документів;  

– ознайомитися з програмою практики та виконувати всі завдання, 

передбачені програмою;  

– пройти інструктаж на кафедрі з правил охорони праці й техніки безпеки 

та суворо їх дотримуватися;  

– підготувати відповідно до вимог програми практики звіт про 

проходження практики та у визначений строк надати його керівнику практики 

від кафедри, а також щоденник та інші матеріали;  

– своєчасно скласти диференційований залік з практики.  

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Студентам-практикантам необхідно ознайомитися із нормативно-

правовими документами щодо бази практики та у звіті надати їх опис, 

характеристику та (по можливості) власні враження.  

 

Завдання від кафедри: 

– ознайомитися з основними напрямами діяльності установи, організації, 

підприємства – бази практики, її структурою, організацією здійснюваної 

культурно-мистецької діяльності;  

– ознайомитися із положенням про роботу закладу (відділу),  посадовими 

інструкціями працівників, проектами та заходами, які здійснюються базою 

практики; 

– опрацювати нормативно-правову базу з питань культури і мистецтва, а 

також нормативно-методичну документацію, яка регламентує роботу бази 

практики; 

– визначити внутрішні та зовнішні взаємозв’язки із іншими закладами 

культури та структурними підрозділами бази практики; 

– надати характеристику організації робочого місця певного 

працівника;  

– підготувати виступ на підсумковій конференції.  

 

 

6. КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ - ЕКСПЕРТА-

МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ ТА РОБОТА НАД НИМИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ. 

В стандарті вищої освіти першого бакалаврського рівня перераховані 

компетентності, які мають бути притаманними випускникові закладу вищої 

освіти, фахівцеві - експерту-мистецтвознавцю, у тому числі і у площині 

практичної складової.  

У загальних компетентностях:  

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

- Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, 

моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 



місця у загальній системі знань про природу і суспільство, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з                                 

- різних джерел. 

- Навички міжособистісної взаємодії. 

- Цінування та повага різноманітності та    мультикультурності. 

- Здатність працювати в міжнародному контексті, здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Уміння аргументувати власну позицію. 

 

Відповідності фахових програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми: 

- Володіння методами мистецтвознавчого аналізу та експертизи, 

атрибуції, класифікації мистецьких об’єктів та пам’яток культури. 

- Грунтовне розуміння історії мистецтва, детальні знання            з  

- визначеної галузі дослідження у поєднанні зі знаннями щодо ведення 

загальної наукової дискусії. 

- Здатність до здійснення мистецтвознавчих досліджень. 

- Здатність аналізувати мистецькі явища та процеси, володіти науково-

аналітичним апаратом та визначати методологію дослідження. 

- Здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, 

інтерпретувати і використовувати отриману інформацію у 

мистецтвознавчій діяльності. 

 

Програмні результати навчання (відповідності програмних результатів 

навчання компонентам освітньої програми): 

- Глибокі знання про сучасні засади функціонування та організації 

культури і мистецтва. 

- Здатність генерувати авторські новаційні пошуки в практику 

сучасного мистецтва. 

- Здатність створювати власний авторський продукт у жанрі мистецької 

критики на основі художньо-естетичного аналізу творів мистецтва та 

явищ і процесів культури. 

- Володіння методологією техніко-технологічного та фізико-хімічного 

дослідження творів мистецтва. 

- Володіння основами атрибуції та оцінки культурних цінностей, 

здійснення експертного мистецтвознавчого дослідження. 

- Володіння основами музейної справи, галерейної справи, 

експозиційної та виставкової діяльності. 

- Здатність формувати музейні та галерейні колекції, класифікувати 

твори мистецтва, здійснювати облік експонатів. 

 



Важливо вже під час навчальної практики ґрунтовно опрацювати 

положення стандарту освіти, осмислити шляхи оволодіння перерахованими 

компетентностями і прагнути виконувати отримувані доручення розуміючи їх 

місце у процесі власного становлення як фахівця. 

Студент-практикант зобов’язаний, осмисливши компетентності, якими 

повинен володіти сучасний фахівець – мистецтвознавець-експерт та 

співставивши їх з вимогами кадрового підрозділу установи до персоналу, 

підготувати власне професійне резюме. 

 

7. ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ: 

Усі різновиди діяльності студентів під час практики та підготовки звітних 

матеріалів плануються кафедрою виходячи із того, що навчальна практика 

студентів 1 курсу передбачає  напрацювання навичок фахівця та закладає 

підґрунтя подальшого професійного зростання.  

Під час цієї практики студентам пропонується розглянути майбутню 

можливу роботу з точки зору проведення експертизи творів мистецтва, 

можливості зробити експертний висновок.  

 

У результаті виконання програми практики студенти повинні 

ознайомитися з:  

– нормативно-правовою, методичною та організаційно-розпорядчою 

документацією установи, до якої студент направлений на практику;  

– організаційною структурою, виконуваними завданнями, функціями, 

матеріально-технічною базою установи;  

– складанням та оформленням планів, звітів, проектів, заходів 

здійснюваних співробітниками установи;  

– шляхами доведення інформації про діяльність установи до споживачів 

послуг тощо. 

 

Усвідомивши, після вивчення нормативно-правових документів, роль та 

значення бази практики студенти розуміють доцільність її структури та 

окремих підрозділів і напрацьовують уміння та навички:  

– проводити мистецтвознавчий аналіз живописних і графічних творів; 

– визначати датуючи ознаки з метою встановлення часу створення 

творів мистецтва;   

– обробляти матеріали надані фахівцями технологічної експертизи та 

робити відповідні висновки;  

– здійснювати пошук необхідної літератури для підтвердження 

отриманих даних; 

– вміти робити експертне заключення та експертний висновок; 

– вміти мислити аналітично для прийняття особистого висновку; 

– розробляти та впроваджувати отримані практичні навики на 

практиці при дослідженні творів мистецтва.   

 

Під час практики студенти працюють над щоденником, звітом та іншими 

матеріалами. 



Щоденник є основним документом, тому студент зобов’язаний регулярно 

протягом всього терміну практики його заповнювати, постійно мати при собі 

під час перебування на базі практики, а також при потребі надавати його для 

перевірки викладачу-керівнику для поточного контролю.  

Водночас із поглибленим вивченням завдань, студенту-практиканту з 

можливістю підготувати тези виступу на підсумковій конференції молодих 

вчених НАКККіМ.  

 

8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТОМ ПІСЛЯ 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИ 

Після завершення практики студенти надають в електронному та 

друкованому вигляді керівнику практики від кафедри: 

– звіт про проходження практики, який має містити характеристику 

бази практики, її структури та основних напрямів діяльності; аналіз роботи 

структурного підрозділу (місця практики) та його ролі в структурі установи; 

огляд законодавчого та методичного забезпечення бази практики; самоаналіз 

власного проходження практики з фотографіями, презентаціями у Microsoft 

PowerPoint, тощо; 

– щоденник практики з викладом змісту виконаних завдань 

відповідно до програми практики. 

Оформлення звітних матеріалів з проходження практики здійснюється 

українською мовою на аркушах А4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем. 

Міжрядковий інтервал – одинарний. Обсяг звіту 7-8 сторінок. Титульну 

сторінку розміщено в додатку. 

  

9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

На підставі власних матеріалів перевірки проходження студентами 

практики та отриманих матеріалів студентів керівник від кафедри оцінює: 

– ведення щоденника: планування та аналіз виконання завдань; 

– ґрунтовність звіту з отриманих даних; 

– вміння використовувати отримані матеріали до заліку та підготовки 

до конференції. 

 

Після перевірки наданих матеріалів викладач оцінює їх та вносить 

пропозицію щодо допуску студента до заліку.  

Для проведення заліку створюється комісія, до складу якої входять: 

завідувач кафедрою,  викладачі кафедри, керівники практики від Академії. 

Під час заліку оцінюється як виступ студента, так і надані матеріали з 

точки зору вичерпності змісту та дотримання вимог щодо їх оформлення. 

Впродовж двох тижнів після завершення практики призначається 

підсумкова конференція, під час якої виступають керівники практики з 

аналізом проведення практики та пропозиціями щодо покращення її 

проведення у майбутньому та уникнення недоліків, які мали місце.  

Студенти у своїх виступах висловлюють своє бачення власної готовності 

до виробничих практик на наступних курсах, відповідності баз практики їх 

баченню установ, у яких вони хотіли б працювати після завершення навчання 

та креативним напрямам діяльності баз практики.    



Під час конференції керівництвом кафедри та інституту оцінюється 

рівень проведення навчальної практики, ґрунтовність здійсненого аналізу, 

глибину спостережень та висновків студентів та інші аспекти, що визначаються 

робочою програмою практики.  

Остаточна оцінка студентів виставлена за 100-бальною шкалою 

заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки.  

Студент, який не повною мірою пройшов практику з поважних причин, 

може отримати додаткові завдання від кафедри.  

 

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Бали Оцінка за національною шкалою За ECTS 

90 – 100 відмінно А 

89 – 82 добре B 

81 – 74 добре C 

73 – 64 задовільно D 

63 – 60 задовільно E 

35 – 59 незадовільно (необхідно виконати додаткову роботу) FX 

1 – 34 незадовільно (необхідна значна подальша робота) F 
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відд. Волин. ун-ту, 1997. 222 с. 

3. Виппер Б. Введение в историческое изучение 

искусства. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. 288 с. 

4. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні 

засоби митного контролю: підручник. К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 432 с. 

5. Збереження, дослідження, консервація, реставрація 

та експертиза музейних пам'яток (Ч. 1, Ч. 2): навч. 

посібник. К.: ННДРЦ України, 2008. 
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7. Індутний В. Оцінка памʼяток культури. К.: СПД Моляр 

С.В., 2009. 

8. Індутний В. В. та ін. Як оцінювати коштовності з 

дорогоцінних каменів і металів. К.: Вища освіта, 2002. 168 

с. 

9. Калашникова О. Л. Основи мистецтвознавчої 

експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: 

підручник. К.: Знания, 2006. 476 с. 



10. Класифікація і визначення прогнозної вартості 

культурних цінностей / За ред. В. В. Індутного. К.: Вища 

освіта, 2003. 205 с. 

 

11.  Ничкало С. А. Мистецтвознавство: Короткий 

тлумачний словник. К.: Либідь, 1999. 208 с. 

12. Проблеми українського термінологічного 

словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Науковий 

збірник пам’яті Миколи Трохименка. Т. 1 / відп. ред. М. 

Селівачов. К.: Редакція вісника "Ант", 2002. 264 с. 

13. Ревенок Н.М. Експертиза творів декоративно-

прикладного мистецтва з кераміки, порцеляни, скла: навч. 

посібник. К., 2014. 

14. Тимченко Т. Р. Експертиза творів образотворчого 

мистецтва: живопис (історія та методологія): навч. 

посібник. К., 2017. 

15. Цитович В. І. Експертиза творів образотворчого 

мистецтва: живопис (методологія та практика): навч. 

посібник. К., 2018. 

 

 

Додаткові інформаційні ресурси (інтернет ресурси): 

1. https://namumuseum.business.site/ - сайт Національного художнього музею 

України 

2. http://www.nbuv.gov.ua/  сайт Національної бібліотеки України імені   

3. В. І. Вернадського. 

4. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог бібліотеки Національної  

5. академії керівних кадрів культури і мистецтв 

6. http://elib.nplu.org/ електронна бібліотека «Культура України» 

7. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека 

8. http://informatic10.at.ua/index/informacijni_sistemi_ta_tekhnologiji/0-29    

9. www.nibu.kiev.ua/ Національна історична бібліотека України 

10. https://scholar.google.com.ua/ Вільна доступна пошукова система, яка 

індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. 

11. https://sci-hub.tw/ Веб-сайт та онлайн-сховище більш як 62 мільйонів 

наукових академічних праць. 
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