
Резолюція 

II Міжнародної науково-практичної конференції 

"СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРИРОДНИЧОЇ МУЗЕОЛОГІЇ",  

Київ-Канів, 11-14 вересня 2012 року 

 

1. Відзначити, що роботи, які виконують колективи музеїв України за 

вищенаведених напрямків в цілому відповідають сучасному рівню світової 

музейної практики. 

2. З метою посилення науково-фондової та дослідницької роботи у природничих 

музеях України провести підготовчу роботу щодо створення спеціалізованої 

вченої ради по захисту дисертацій зі спеціальності «Природнича музеологія» 

при ННПМ НАНУ (відповідальний член-кореспондент НАНУ Ємельянов І.Г.). 

3. Природничій секції Українського національного комітету Міжнародної ради 

музіїв (ІСОМ України) розробити типовий проект-клопотання до Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України щодо введення до складу об’єктів, 

що становлять національне надбання: Музей природи Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна та зоологічні музеї Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського національного 

університету імені І.І. Мечнікова, Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Ужгородського національного 

університету, Таврійського національного університету імені 

І.В. Вернадського (відповідальні Шидловський І.В., Дзюбенко Н.В., 

Резніченко Л.А.). 

4. Продовжити роботу з каталогізації природничих музеїв різного відомчого 

підпорядкування (відповідальні Шидловський І.В., Писанець Є.М., 

Червоненко О.В.). 

5. Активізувати діяльність груп регіональних представників та визначити їхню 

регіональну проблематику (відповідальні Чернобай Ю.М., Бокотей А.А.). 

6. Розробити типову інструкцію з обліку, збереження і порядку користування 

науковими природничими колекціями (відповідальні Климишин О.С., 

Дзюбенко Н.В., Червоненко О.В.). 

7. Керівництву Природничої секції ICOM України організувати і 

систематизувати пропозиції щодо підвищення статусу професії таксидерміст 

(відповідальний Бокотей А.А.). 

8. Створити інтернет-сторінку Природничої секції ІСОМ України для 

розміщення авторських матеріалів, поданих до друку (відповідальний  

Дзюбенко Н.В.). 

9. Започаткувати проведення тематичних семінарів з таксидермії, 

експозиційного оформлення, фондової роботи та інших видів практичної 

музейної діяльності, не рідше одного разу на рік (відповідальні Бокотей А.А., 

Король Е.М., Резніченко Л.А.). 

10. Звернутися до дирекції Міського краєзнавчого музею м. Нетішин провести у 

наступному (2013 році) семінар з природничо-музейної педагогіки 

(відповідальний Новосад В.В.). 

11. Звернутися до Ректорату Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна та дирекції Музею природи провести на  базі Музею у 2015 році 

наступну науково-практичну конференцію з природничої музеології 

(відповідальні Чернобай Ю.М., Резніченко Л.А.). 



Висловити щиру подяку за допомогу в проведенні конференції секретарю ІСОМ 

України Юлії Олександрівні Литвинець, ректору КНУ імені Тараса Шевченка 

академіку НАН України Губерському Леоніду Васильовичу, директору ННЦ 

“Інститут біології” КНУ імені Тараса Шевченка професору Остапченко Людмилі 

Іванівні, директору Канівського природного заповіднику Пилипенку Володимиру 

Петровичу. 


