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ВСТУП 

 

Виробнича практика студентів відбувається на V курсі і є практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують мистецтвознавчий профіль 

фахівця-експерта в області мистецтвознавства й визначають необхідні навики 

для подальшої професійної діяльності. 

Проходження виробничої практики відбувається на базі музеїв чи 

наукових лабораторій. Головним завданням проходження практики є 

ознайомлення студентів із автентичними зразками старожитностей різних 

груп зберігання в музеях, для того, щоб отримати базові навички визначення 

особливостей старожитностей – дослідження патини, особливостей 

поверхонь, старіння металів, відмінність у використанні технік та матеріалів 

у давнину в порівнянні із сучасністю. Спостережливість та ретельність під 

час роботи із предметами старовини із колекцій музеїв дозволить відчути 

суттєву різницю між автентичними зразками та підробками.  

Виробнича дозволяє впорядкувати знання з різних галузей знань, 

уточнити окремі складові з історії та теорії мистецтва, розвинути аналітичні 

навички, вдосконалити вміння з атрибуції творів за стилістикою, 

систематизувати та використовувати набуті компетенції у практичній 

діяльності в галузі мистецтвознавства та мистецької експертизи. Виробнича 

практика на базі музею дозволить здобувачу ознайомитись із автентичними 

зразками з музейної колекції, дослідивши які, сформуються базові навички 

для подальшої роботи в галузі мистецтвознавчої експертизи та допоможуть 

при здійсненні наукового дослідження в процесі написання експертного 

висновку. 

Таким чином, виробнича практика сприяє формуванню та розвитку: 

 

Інтегральної компетентності: здатності вирішувати типові 

спеціалізовані задачі в галузі мистецтвознавчої експертизи, атрибуції 

предметів ін історичною та культурною цінністю та музейної справи, що 

вимагає застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної, 

музейної та архівної діяльності та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність і готовність до особистого розвитку, бажання досягати 

успіху. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій 

для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття 

рішень на основі аналізу отриманої інформації. 

ЗК 8. Здатність до планування і управління проектами. 

ЗК 13. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК 14. Уміння аргументувати власну позицію. 
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Спеціальних компетентностей: 

СК 2. Здатність  володіти  основними  класичними  і  сучасними 

категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки. 

СК 5. Здатність володіти знанням базової мистецтвознавчої, 

експертної, методичної літератури. 

СК 6. Здатність демонструвати достатньо високий рівень експертної 

майстерності та спроможність до її вдосконалення через застосування 

відповідних практичних і лабораторних методик. 

СК 7. Здатність здійснювати експертну діяльність на базі професійних 

знань, мистецтвознавчих та практичних камеральних і лабораторних 

досліджень. 

СК 8. Здатність створювати та реалізовувати власні методики у галузі 

експертної діяльності, аргументовані знанням мистецьких стилів різних епох 

та володінням техніками, прийомами та методиками дослідження. 

СК 10. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері 

фахової діяльності мистецтвознавця-експерта. 

СК 11. Здатність збирати, аналізувати та синтезувати мистецтвознавчу 

інформацію та дані із суміжних галузей науки і застосовувати її при 

проведенні експертизи. 

Та спрямована на формування наступних результатів навчання: 

РН 4. Уміння виокремити основні етапи розвитку світового та 

національного мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати загальні засади 

та специфіку культурно-історичних процесів. 

РН 5. Здатність до використання різноманітних методів, 

інформаційних та комунікативних технологій для ефективного спілкування 

на професійному рівні. 

РН 6. Здатність обирати індивідуальну спеціальну область 

дослідження, виконувати план дослідження згідно з визначеними часовими 

рамками та завершувати кваліфіковану наукову працю. 

РН 7. Володіння методами опрацювання мистецтвознавчої 

літератури, узагальнення та аналізу мистецького матеріалу з дотриманням 

норм академічної доброчесності, принципами формування наукової теми та 

розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних 

дослідницьких жанрах. 

РН 8. Володіння понятійно-категоріальним апаратом та використання 

фахової термінології мистецтвознавства, застосування їх при проведенні 

наукових студій та публікації результатів дослідження. 

РН 10. Здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

Спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію. Здатність до самоосвіти, самоорганізації, рефлексії, 

самовдосконалення та продовження професійного розвитку. 

РН 11. Здатність вивчати та використовувати досвід світових 

мистецьких практик різного часу. 

РН 12. Здатність аналізувати актуальний стан та тенденції розвитку 

сучасного мистецтва. 



6  

РН 13. Глибокі знання про сучасні засади функціонування та 

організації культури і мистецтва. 

РН 15. Здатність створювати власний авторський продукт у жанрі 

мистецької критики на основі художньо-естетичного аналізу творів 

мистецтва та явищ і процесів культури. 

РН 16. Володіння методологією техніко-технологічного та фізико-

хімічного дослідження творів мистецтва. 

РН 17. Володіння основами атрибуції та оцінки культурних 

цінностей, здійснення експертного мистецтвознавчого дослідження. 

РН 20. Здатність оцінювати та забезпечувати якість експертної 

оцінки. 

РН 21. Здатність адаптувати діяльність у сфері мистецтвознавчої 

експертизи до вимог і умов ринку. 

 

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 закладів вищої освіти України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 р. № 

93 (зі змінами), лист МОН України керівникам вищих навчальних закладів І-

ІV рівнів акредитації всіх форм власності і підпорядкування «Про практичну 

підготовку студентів» (1/9-93 від 07.02.2009 р.), Стандарт вищої освіти 

України за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також Положення про 

організацію освітнього процесу в Національній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, навчальні плани спеціальності та інші документи 

нормативного та організаційного характеру. 

Програма практики є основним навчально-методичним документом, 

згідно з яким здійснюються організаційні заходи та визначається зміст 

безпосередньо окремих видів завдань виробничої практики здобувачів вищої 

освіти. Практикант допускається до проходження практики тільки після 

інструктажу з техніки безпеки. У період практики здобувач вищої освіти 

збирає матеріали, необхідні для складання звіту, виконує індивідуальні 

завдання. Завершується практика диференційним заліком.  
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РОЗДІЛ І.  ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ, ПОРЯДОК ЇЇ 

ПРОХОДЖЕННЯ 

 

1.1. Мета, зміст і завдання практики 

 

Метою виробничої практики є закріплення теоретичних знань з 

вищезазначених навчальних дисциплін та набуття базових навичок у 

визначенні назви предметів, їх наукової атрибуції, встановлення особливостей 

технологій виготовлення, застосованих давніх технік, особливостей старіння поверхні, 

що необхідно головним чином для набуття навичок до проведення комплексних 

наукових досліджень предметів мистецтвознавчої експертизи. 

Завдання виробничої практики передбачають загальне ознайомлення 

з базою практики, її місцем у сучасному інформаційному суспільстві, а 

також: системою і структурою відділів, організацією роботи, організацією 

дистанційної роботи як перспективної форми комунікаційної взаємодії 

установи з цільовою аудиторією . Зокрема: 

- формування теоретичних знань з музейної справи; 

- навчити здобувачів базовим навичкам наукового опису 

старожитностей; 

- засвоєння необхідної термінології, основних понять та визначень з 

музейної справи, зокрема фондової роботи;  

- формування практичних навичок та умінь із відчуття відмінностей між 

автентичними зразками предметів старовини від їх сучасних реплік та копій, 

вивчення особливостей автентичних музейних предметів;  

 

Загальне знайомство з базою практики 
 

На початку виробничої практики здобувач вищої освіти отримує 

інформацію про історію, сучасний стан, структуру, штат, фонд, профіль 

діяльності та джерела фінансування бази практики. 3 цією метою 

організовується екскурсія установою, а також вивчається звіт за попередній рік 

та плани роботи на поточний рік. 

У відповідності із отриманою інформацією, програмою практики 

здобувач вищої освіти укладає індивідуальний план-графік проходження 

практики, узгоджуючи її з оперативними планами роботи відділів 

обслуговування, науково-методичним та науково-дослідним відділом. 

Кафедра залишає за собою право щороку вносити зміни і уточнення 

в програму виробничої практики у відповідності з вимогами часу, що 

доводяться до відому здобувачів вищої освіти на нараді з питань 

організації виробничої практики або викладачем - керівником від кафедри 

на базі практики. 

Примітка: База практики може вносити свої корективи в програму 

практики (завдання), відповідно до напряму своєї діяльності. 
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Назви  тем  Зміст робіт 

 

 

Характеристика 

установи бази-

практики 

Складання характеристики бази практики 

спрямоване на закріплення, доповнення та 

систематизацію здобувач вищої освіти -

практикантом знань та інформації про  установу. 

Складаючи характеристику бази практики, здобувач 

вищої освіти-практикант має не лише викласти 

основні відомості щодо неї, а й власні судження і 

висновки стосовно значення діяльності цієї установи 

(організації, підрозділу) в системі інформаційного 

забезпечення реальних та потенційних користувачів. 

Складені характеристики баз практики додаються до 

загального звіту у вигляді додатку 

Практика на 

базі музейної 

установи  

 

 

Виконуючи програму виробничої практики,  

здобувач вищої освіти – практикант має такі 

завдання: 

- формування теоретичних знань з музейної 

справи; 

- навчити здобувачів базовим навичкам 

наукового опису старожитностей; 

- засвоєння необхідної термінології, основних 

понять та визначень з музейної справи, зокрема 

фондової роботи;  

- формування практичних навичок та 

умінь із відчуття відмінностей між автентичними 

зразками предметів старовини від їх сучасних реплік 

та копій, вивчення особливостей автентичних 

музейних предметів..  

Практика на 

базі експертного 

центру 

Виконуючи програму виробничої практики,  

здобувач вищої освіти – практикант має опанувати 

наступні навички: 

- вміння визначати автентичність культурних 

цінностей для складання експертного висновку; 

- вміння визначати вартість предметів 

старовини. 

 

Виробнича практика для здобувачів вищої освіти V курсу освітнього 

ступеня «бакалавр» проводиться у відповідності до графіку навчального 

процесу та навчального плану спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» - у другому семестрі в обсязі 120 год. (4 

кредитів), впродовж 4 тижнів:  
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1.2. Перелік основних баз практики 

 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» проводиться 

на базах практики, які мають умови та можливості для виконання програми 

практики.  

За бази практики обираються установи, що мають штат 

висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу здобувач вищої 

освіти у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і 

навичок. 

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких 

форм власності) Академія завчасно укладає договори. Тривалість дії 

договорів погоджується договірними сторонами. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підбирати 

для себе місце проходження практики (за умови відповідності установи 

програмі практики) і пропонувати його для використання. 

Розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики здійснюється 

кафедрою культурології та міжкультурних комунікацій і затверджується 

наказом ректора. 

 

Орієнтовний перелік посад, на яких здобувачі вищої освіти можуть 

проходити практику: 

Експерт мистецтвознавець, експерт з оцінки культурних цінностей, 

зберігач фондів, головний зберігач музею, аукціоніст, науковий співробітник 

музею та закладів музейного типу, оцінювач творів мистецтва;. 

 

Орієнтовний перелік баз практики 

 

Національний музей історії України 

Національний музей історії України у Другій світовій війні 

Національний науково-дослідний реставраційний центр України 

Центр науково-технічної експертизи «Арт-Лаб» 

Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» 

Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 

Київська митниця ДФС 
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1.3. Перелік документів, необхідних для розподілу і направлення  

здобувачів вищої освіти на виробничу практику 

 

До початку практики здобувач вищої освіти повинен отримати на 

кафедрі документи, необхідні для  проходження виробничої практики. 

До переліку документів належать: 

1 Договір  

2 Направлення на практику  

3 Щоденник практики 

4 Програма практики  

1.4. Перелік документів, які потрібно заповнити здобувач вищої 

освіти під час практики 

 

Робота кожного практиканта здійснюється згідно індивідуального 

плану-графіку, складеного кожним здобувач вищої освіти на основі 

програми практики з урахуванням завдань і планів роботи установи, 

нормативів часу на технологічні процеси роботи бази практики. 

Зміст і обсяг виконаної роботи щоденно фіксується практикантом у 

«Щоденнику виробничої практики» з детальним описом виконаних процесів 

і операцій.  

По завершенні практики кожен здобувач вищої освіти-практикант 

складає письмовий звіт, у якому аналізує виконання програми виробничої 

практики і готує матеріали до публічного захисту-презентації на відкритому 

засіданні кафедри.  

Після проходження практики всі матеріали подаються на кафедру 

матеріали виробничої практики: 

- індивідуальний план-графік проходження практики; 

- щоденник проходження виробничої практики з детальним описом 

виконаної роботи; 

- індивідуальний звіт  про хід  виробничої практики; 

- Характеристика здобувача вищої освіти – практиканта від керівника 

практики від бази практики; 

- додатки. 

 

Документи практики завіряються печаткою і підписами керівництва 

бази практики. Остаточна оцінка виробничої практики кожного здобувач 

вищої освіти виставляється викладачем кафедри після публічного звіту під 

час диференційованого заліку за участю викладачів кафедри та, за 

можливістю, представників баз практики. 

Індивідуальні завдання формуються відповідно до особливостей 

діяльності бази практики, згідно до мети і завдань практики. 
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1.5. Обов’язки здобувачів вищої освіти під час практики 

 

До початку практики здобувач вищої освіти повинен прибути на 

навчальну нараду, що проводиться кафедрою для вирішення питань, 

пов’язаних  з програмою практики та умовами її проходження. 

Під час проходження практики здобувач вищої освіти повинен: 

- узгоджувати свою роботу з керівником від бази практики; 

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- виконувати завдання, передбачені програмою практики та 

індивідуальним планом, у якому можуть бути відображені й 

індивідуальні професійні можливості здобувач вищої освіти; 

- в кінці робочого дня фіксувати у «Щоденнику практики» виконання 

завдань у відповідності з індивідуальним планом-графіком 

проходження виробничої практики та із можливим урахуванням 

типових норм часу на роботи, що виконуються на базах практики; 

- дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії; 

- пропагувати свою майбутню професію, проводити профорієнтаційну 

роботу. 

 

1.6. Обов’язки керівників практик 

 

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності 

під організаційно-методичним керівництвом викладача від кафедри та 

фахівця від бази практики.  

Викладач-керівник практики від кафедри відвідує закріплену за ним 

базу, вирішує всі організаційні питання, враховує зауваження керівництва 

бази практики і здобувачів вищої освіти для внесення коректив у програму 

практики та індивідуальні плани здобувачів вищої освіти-практикантів.  

Робота здобувачів вищої освіти оцінюється керівником практики від 

бібліотеки в письмовій характеристиці на кожного здобувач вищої освіти, 

в якій зазначаються його ділові якості, професійна компетенція і придатність 

для роботи  на певних ділянках. Керівники практики засвідчують підписами 

у щоденнику хід виконання завдань здобувача вищої освіти-практиканта.  

На базах практики за участю керівника практики від кафедри 

підводяться підсумки роботи здобувачів вищої освіти, оприлюднюється 

характеристика керівника від бази практики. 
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1.7. Правила техніки безпеки 

 

Здобувач вищої освіти перед початком практики повинен пройти ввідний 

інструктаж на кафедрі із техніки безпеки на підприємстві, охорони праці та 

протипожежної безпеки на підприємстві, що проводить практику та у 

громадському транспорті. Про їх проведення повинна бути зроблена відмітка 

в робочому журналі з персональним підписом здобувач вищої освіти.  

Без інструктажу здобувач вищої освіти до практики не може бути 

допущений. Здобувач вищої освіти повинен вивчити правила, норми і 

обов’язкові постанови з техніки безпеки та протипожежної профілактики на 

підприємствах базах практики (захисні і запобіжні пристрої, огорожі, 

блокування і таке інше) та суворо дотримуватися їх у період проходження 

практики. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну виробничої практики здобувачі вищої освіти 

звітують на кафедрі про виконання програми практики.  

Після завершення виробничої практики кожний здобувач вищої освіти-

практикант упорядковує щоденник та додатки, що були передбачені 

виконанням індивідуальних завдань програми практики, складає загальний 

індивідуальний звіт про роботу. До нього додаються інші дозволені 

керівництвом бази практики матеріали, що характеризують її роботу. Такі 

матеріали в наступному можуть бути використані в навчальному процесі 

кафедри. 

 

2.1. Характеристика оформлення документів практики 

 

Звіт про виробничу практику 

Письмовий звіт про виробничу практику має висвітлювати такі аспекти: 

- історія, види діяльності, структура установи; 

- складові професійної діяльності; 

- аналіз роботи організації, установи, зокрема профільних відділів; 

- аналіз власної роботи, висновки; 

- додатки до звіту з вмістом фотографій та інших матеріалів, що наочно 

представляють зібрану інформацію. 

 

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з 

питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури та ін. У звіті повинні бути відображені результати практичної 

діяльності підприємства з відповідними висновками і пропозиціями, що 

засвідчує вміння здобувач вищої освіти аналізувати і оцінювати роботу 

установи та її структурних підрозділів. 
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Звіт про практику повинен бути набраний на комп’ютері, правильно 

оформлений. Аркуші звіту нумерують арабськими цифрами. Текст 

друкується на аркушах формату А-4, міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт 14, 

Times New Roman. Обсяг звіту (текстова частина) – 4-5 сторінок. Таблиці, 

нормативні документи, зображення можуть виноситися в додатки. 

Текст основної частини звіту ділять на розділи, підрозділи, пункти.  
 

Рекомендується така структура звіту: 

1. Титульний аркуш  

2. Зміст  

3. Вступ. 

4. Основна частина. 

5. Висновки. 

6. Список використаних джерел 

7. Додатки  

 

Правила ведення й оформлення щоденника 

 

Здобувач вищої освіти щодня записує в щоденнику щоденний аналіз 

проходження практики на базі установи. Ці записи, а також необхідний 

статистичний матеріал, результати обробки інформації є основою для 

написання звіту по практиці.  

1. Щоденник - основний документ здобувач вищої освіти під час 

проходження практики. Заповнюється здобувач вищої освіти особисто. 

2. Під час проходження практики щоденник є також посвідченням, що 

підтверджує тривалість перебування здобувач вищої освіти на 

практиці. 

3.  Під час практики здобувач вищої освіти щодня коротко повинен 

записувати в щоденник все, з чим ознайомився за день. Докладні 

записи веде у додатковому робочому зошиті, що є продовженням 

щоденника. Записи у додатковому щоденнику будуть використані 

здобувач вищої освіти-практикантом при узагальненні матеріалів для 

підведення підсумків та захисту практики. 

4. Не рідше, ніж один раз на тиждень здобувач вищої освіти зобов’язаний 

подавати щоденник на перегляд і для підпису керівникам практики від 

кафедри. 

5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути 

переглянутий керівником бази-практики установи, який складає 

відгуки, підписує його і засвідчує печатками. 
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6. Оформлені щоденники разом із іншими документами (звітом, 

характеристикою) здобувач вищої освіти повинен здати на кафедру. 

Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

7. Керівник від кафедри складає відгуки у щоденнику й підписує його. 

 

Примітка: Всі основні документи: індивідуальний план-графік 

навчальної практики, щоденник, звіт, характеристика кожного здобувач 

вищої освіти-практиканта повинні бути узгоджені і  підписані керівником 

бази практики  та завірені печаткою. 

По закінченні практики старший від групи здобувачів вищої освіти-

практикантів збирає звітні документи і здає їх викладачеві-керівнику 

практики для попередньої перевірки. 

 

2.2. Критерії оцінювання практики здобувачів вищої освіти 

Захист практики 

 

Публічний захист-презентація звіту з практики проводиться на 

відкритому засіданні кафедри, за участю викладачів, які були керівниками 

практики. Оцінка результатів практики проводиться з урахуванням 

характеристики від бази практики, а також результатів публічної презентації 

звіту. Виробнича практика оцінюється за кредитно-рейтинговою системою, 

за 100-бальною шкалою. 

 

Бальна система оцінювання виробничої практики здобувач вищої 

освіти: 

 

№п/п Назви виду роботи,  

способи набуття знань 

Бали за  

Відвідування 

Бали за всі 

заняття 

(максимальні) 

1. Ведення індивідуального щоденника 

обліку роботи здобувач вищої освіти 

під час практики  

до 20 б. 20 б. 

2. Виконання індивідуальних завдань, 

що передбачені програмою 

виробничої практики  

до 10 б. за 

кожний 

тиждень                                                                          

10 б. х 4= 

40 б.  

3. Виробнича дисципліна здобувача 

вищої освіти та його компетентності, 

виявленні підчас проходження 

практики (підтверджені виробничою 

характеристикою здобувач вищої 

освіти) 

до 10 б. 10 б. 

 Он-лайн конференції з керівником 

бази-практики (щотижневий 

контроль) 

 

до 10 б 

 

10 б 



15  

4. Підготовка звіту за підсумками 

практики та публічний захист-

презентація матеріалів практики 

до 20 б. 20 б. 

 Всього:  100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в 

залікову книжку здобувач вищої освіти за підписами членів комісії. 

Здобувач вищої освіти, який не виконав програму практики з поважних 

причин, може бути надано право проходження практики повторно при 

виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Здобувач вищої 

освіти, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці в комісії, 

відраховується з вищого навчального закладу. 
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Рекомендована література  

 

Нормативні документи 

 

1. Кодекс законів про працю України (Затверджується Законом 

№ 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375). 

[Електронний документ] Документ 322-08, чинний, поточна редакція —

 Редакція від 31.12.2020, підстава - 1053-IX  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  

2. Про вищу освіту : Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 37-38, ст.2004). зі змінами та доповненнями [Електронний документ] 

Документ 1556-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.09.2020, 

підстава - 849-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text  

3. Про інформацію : Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

1992, № 48, ст.650) зі змінами та доповненнями [Електронний документ] 

Документ 2657-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2020, 

підстава - 692-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

4. Про культуру : Закон України Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2011, № 24, ст.168) зі змінами та доповненнями [Електронний документ] 

Документ 2778-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2020, 

підстава - 692-IX: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text  

5. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : Наказ 

Міністерства юстиції України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

22 червня 2015 р. за № 736/27181)[Електронний документ] Документ z0736-

15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-

18 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text  

6. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993 р. № 93 (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text 

7. Положення про організацію освітнього процесу в Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв: протокол Вченої ради №3 від 

30.10.2018/ URL: https://nakkkim.edu.ua/images/official_ 

documents/Osv_Diyalnist /polozhennya_pro_osvitniy_proces.pdf  

8. Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, затвердженого Вченою радою протокол № 3 від 30.10.2018 р. та 

введеного в дію наказом ректора від 02.11.2018 р. № 196-о URL: 

https://nakkkim.edu.ua/images/official_documents/Osv_Diyalnist/polozhennya_pr

o_praktyku_studentiv.pdf  

9. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322а-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322а-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text
https://nakkkim.edu.ua/images/official_%20documents/Osv_Diyalnist%20/polozhennya_pro_osvitniy_proces.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/official_%20documents/Osv_Diyalnist%20/polozhennya_pro_osvitniy_proces.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/official_documents/Osv_Diyalnist/polozhennya_pro_praktyku_studentiv.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/official_documents/Osv_Diyalnist/polozhennya_pro_praktyku_studentiv.pdf
https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1482-0-0-0/
https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1482-0-0-0/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/75143/
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1378 від 12 грудня 2018 року: видання офіційне. Київ: Міністерство освіти і 

науки України, 2018. 16 с. URL:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-

arkhivna-sprava-bakalavr.pdf  

10. Инструкция о порядке учета и хранения музейных ценностей из 

драгоценных металлов и драгоценный камней, находящихся в 

государственных музеях и культурно-просветительских учреждениях СССР 

от 18.09.1975. Москва, 1976. 52 с. 

11. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей музеев 

системы Министерства культуры СССР (кроме художественных). Москва : 

Союзтеапром, 1968. 103 с. 

12. Із досвіду роботи Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника по переінвентаризації музейної збірки : метод. реком. Київ, 1992. 

12 с. 

13. Методические рекомендации «Основные принципы создания 

научных каталогов» / Министерство культуры УССР. Музей героич. обороны 

и освобождения Севастополя. Севастополь, 1989. 22 с. 

14. Методические рекомендации по исследованию монетных кладов и 

их музеефикации / Украинское общество охраны памятников истории и 

культуры. Вып. 2. Киев : Києво-Святошин. типогр., 1986. 20 с. 

15. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению научных справок / Музей героической обороны и освобождения 

Севастополя. Севастополь, 1990. 37 с. 

16. Методические рекомендации по разработке типологических схем 

описания музейных предметов / Т. С. Иванова, Г. Г. Мерцалова, Л. В. 

Дейкина. Москва : Знание, 1989. 41 с. 

17. Методические рекомендации по учету и хранению фондов в музеях, 

работающих на общественных началах / Министерство культуры СССР, Гос. 

исторический музей УССР, Запорожский краеведческий музей. Киев, 1991. 

18 с. 

18. Методические рекомендации по учету памятников культуры в книге 

учета / Гос. исторический музей СССР. Киев, 1980. 13 с. 

19. Методичні рекомендації по заповненню наукового уніфікованого 

паспорта на музейні предмети документально-речових фондів Національного 

музею історії України (для службового використання) / відп. О. П. Іванова ; 

авт.-упоряд. : Л. І. Авер’янова, А. С. Андріуца, І. Д. Больботенко й ін.  

20. Методичні рекомендації по фондовій роботі громадських музеїв / 

Держ. історич. музей УРСР. Київ, 1984. 10 с. 

21. Порядок розпорядження валютними цінностями (крім цінних 

паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним 

камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що 

переходить у власність держави, затв. наказом Міністерства фінансів України 

№ 11 від 13.01.1999. 

22. Рекомендации по методике сверки музейного фонда и по 

заполнению итогового акта и приложений к нему / отв. ред. А. А. Ромейко. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/75143/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
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Приложение к письму Министерства культуры УССР № 9-508/7 от 8.07.1986. 

Киев : Квирту ПВО, 1986. 15 с.  
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