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УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ МУЗЕЇВ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Міжнародна науково-практична
конференція
«Університетські музеї:
європейський досвід та українська практика»
6 -7 жовтня 2011 р.

Тези

м. Київ
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Оргкомітет конференції
А.І. Мельник - Президент Українського комітету Міжнародної Ради Музеїв
(ІСОМ України)
Л.В. Губерський - Ректор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України
Я.Я. Балюбаш – Директор департаменту Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України
М.В. Згуровський - Ректор Національного технічного університету «КПІ», віцепрезидент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, голова Асоціації
технічних університетів
В.І. Піоро - Голова правління Українського центру розвитку музейної справи
Ініціативна група оргкомітету:
Ю.О. Литвинець - Секретар Українського комітету Міжнародної Ради Музеїв
(ІСОМ України).
Тел./факс: +38 (044)-230-97-17, e-mail: secretariat@icom.in.ua
Л.В. Казанцева - Завідувач Астрономічного музею Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, член секції музеїв і колекцій ВНЗ ІСОМ України
Тел.: +38 (044) 486-23-91, e-mail: umac_ukr@ukr.net
О.Є. Зиков – співробітник Зоологічного музею Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Тел.: +38 (044) 239-32-77, e-mail: zykovae@univ.kiev.ua
Л.Б. Круглова – Головний зберігач фондів Музею історії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Тел. +38 (044) 239-34-26, e-mail: kruste@bigmir.net
Т.Ю. Люта - Керівник лабораторії «Могилянський музей» Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
Тел.: +38 (044) 425-35-53, e-mail: lutagen@gmail.com
Н.В. Писаревська - Директор Державного Політехнічного музею при
Національному технічному університеті України «КПІ».
Тел.: +38 (044) 496-86-40, e-mail: tala 1311@ukr.net
Л.Г. Самойленко - Завідувач Археологічного музею Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, член секції музеїв і колекцій ВНЗ ІСОМ України.
Тел.:+38 (044) 239-32-92 e-mail: arch@univ.kiev.ua
К.Є. Чуєва – Завідувач відділу античного мистецтва Музею мистецтв імені Богдана і
Варвари Ханенків, вчений секретар.
Тел.:+38 (044) 234-35-76, e-mail: k_chuyeva@ukr.net

Друкується згідно рішення Секції музеїв вищих навчальних закладів
ІСОМ України
Упорядники – Лілія Казанцева, Любов Самойленко
Тексти подаються в авторській редакції
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ПРОГРАМА

Регламент роботи конференції:
доповідь - 15 хв.
виступ – 5 хв.

6 жовтня 2011 р., четвер
Головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 60)

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників (аудиторія 329)
10.00 – 10.30 Урочисте відкриття конференції
Вступне слово
Леонід Васильович Губерський, ректор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Герой України, доктор філософських наук, професор,
академік Національної академії наук України, академік Національної академії
педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, Надзвичайний
і Повноважний Посол
Анатолій Іванович Мельник, президент Українського комітету Міжнародної
Ради Музеїв, генеральний директор Національного художнього музею України,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України, народний художник
України
Віктор Федорович Колесник, декан історичного факультету, завідувач кафедри
давньої та нової історії України Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук,
професор

10.30 – 13.30 Пленарне засідання (аудиторія 329)

3

««УУннііввееррссиит
теет
тссььккіі м
мууззееїї::єєввррооппееййссььккиийй ддооссввіідд т
таа ууккррааїїннссььккаа ппррааккт
тииккаа»»
66 --77 ж
о
в
т
н
я
2
0
1
1
р
.
,
К
и
ї
в
жовтня 2011 р., Київ

Веде засідання Самойленко Любов Григорівна
Hugues Dreyssé, prof, president UMAC-ICOM, director “Jard in des Sciences”,
Université de Strasbourg
«The new place of the university museums and collections in the universities and in
the society» («Нове місце університетських музеїв і колекцій в університетах
та суспільстві»)
Roland Wittje, Dr.Philos., Assistant Professor/Lecturer, History of Science unit
University of Regensburg
«University museums and collections in Europe Shifting: challenges and
perspectives of academic heritage» («Університетські музеї і колекції в
Європейських змінах: проблеми та перспективи академічної спадщини»)
Pierre LAUGINIE PHD, associate researcher to the GHDSO, former "Maître de
Conférences" (Senior Lecturer in Physics) at the Faculty of Orsay. Université Paris-Sud.
«"Les Magiciens de la lumière" (Wizards of Light): a History of science film as a
virtual museum» («Майстри світла : фільм з історії науки як віртуальний
музей»)

11.30 – 12.00 Перерва на каву (аудиторія 344)
12.00 – 13.30 Продовження пленарного засідання (ауд. 329)
Веде засідання Круглова Людмила Борисівна
Казанцева Лілія Вікторівна, к. фіз-мат. н., науковий співробітник Астрономічної
обсерваторії, завідувач Астрономічного музею, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
«Сучасний портрет українського університетського музею – погляд Секції
UMAC при ІСОМ України»
Калініченко Ірина Василівна, гол. зберігач фондів Музею історії університету,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
«Про вдосконалення організаційних та правових засад діяльності музеїв при
вищих закладах освіти м. Харкова»
Муравська Світлана Василівна, к. істор. н., керівник наукового відділу,
Львівський інститут економіки і туризму
«Вузівські музеї Західної України: спроба характеристики»
Самойленко Любов Григорівна, завідувач Археологічного музею, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
«Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального
закладу та у музейній мережі міста»
Шидловський Ігор Віталійович, к. біолог. н, завідувач Зоологічного музею,
Львівський національний університет імені Івана Франка
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«Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві: Історія
Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана
Франка та його місце серед зоологічних музеїв університетів України»

13.30 – 14.30 Обідня перерва
14.30 Екскурсія до Музею історії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (аудиторія 334)
В рамках екскурсії доповідь:
Круглова Людмила Борисівна, головний зберігач фондів Музею історії
університету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Особливості розвитку Музею історії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: історія, традиції, здобутки та
проблеми»

15.00 – Відкриття археологічної виставки
«НАУКА, ОСВІТА, МУЗЕЙ»
16.00 – 16.30 переїзд до Державного політехнічного музею
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут» (проспект Перемоги, 37)
16.30 -18.00 Продовження пленарного засідання
Веде засідання Писаревська Наталія Володимирівна
Вітання
Згуровський Михайло Захарович, доктор технічних наук, професор, ректор
НТУУ "КПI", академік НАН України та Академії педагогічних наук України, Член
Правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES),
Національний представник України в Міжнародній Раді з Науки (ICSU),
Національний представник України у Комітеті з даних у науці і технологіях і член
виконавчого комітету (CODATA), Член Ради керівників Інституту ЮНЕСКО з
інформаційних технологій в освіті, Президент мережі університетів країн
Чорноморського регіону (BSUN)
Ільченко Михайло Юхимович, доктор технiчних наук, проректор з наукової
роботи, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки
України, член Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної академії
інженерних наук
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Екскурсія до Державного політехнічного музею (корпус 6)
В рамках екскурсії доповідь:
Писаревська Наталія Володимирівна, директор Державного політехнічного
музею, Національний технічний університет України „Київський політехнічний
інститут»
«Державний політехнічний музей у створенні сучасного іміджу університету»
Татарчук Віталій В’ячеславович, завідувач відділу Історії Київського
політехнічного інституту Державного політехнічного музею, Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
«Відображення історії авіації України в експозиції Державного
політехнічного музею при НТУУ „КПІ” як складова частина підготовки
майбутніх інженерів-авіабудівників»

18.00 - 20.00 Дружня вечеря
20.00 – 21.30 Екскурсія до Астрономічної обсерваторії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Обсерваторна, 3)
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7 жовтня 2011 р., п’ятниця
Головний корпус Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60)
9.00 – 13.30 Секційні засідання

Програма секційних засідань
Секція I «Історія та сучасний стан університетських
музеїв і колекцій» (аудиторія 349)
Веде засідання Дворкін Ігор Володимирович
Алєксєєнко Майя Володимирівна, головний бібліограф наукової бібліотеки,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
«Музей книги Наукової бібліотеки Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова: історія формування та сучасний стан»
Висоцька Наталя Іванівна, начальник патентно-інформаційного відділу,
Запорізькій національний технічній університет
«Музей Запорізького машинобудівного інституту: погляд у минуле сторіччя»
Дмитренко Алла Адамівна, к. істор. н., доцент кафедри документознавства і
музейної справи,
Чибирак Світлана Вікторівна, завідувач музею,
Волинський національний університет імені Лесі Українки
«Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному
університеті імені Лесі Українки»
Иванова-Веэн Лариса Ивановна, директор музея, кандидат архитектуры,
Эфрусси Татьяна Александровна, мл. научный сотрудник музея,
Московский архитектурный институт (Государственная Академия)
«Изучение истории свободных художественных мастерских (1918-1923) в
Музее МАРХИ: российский опыт и международная перспектива»
Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна, завідувач
національний університет імені Лесі Українки
«Музей Лесі Українки ВНУ: історія та сучасність»

музею,

Волинський

Дворкін Ігор Володимирович, к. істор. н., викладач кафедри політичної історії,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
«Університетські музеї Наддніпрянщини ХІХ – початку ХХ ст.»
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Затушевський Андрій Тимофійович, зберігач фондів І категорії, Львівський
національний університет імені Івана Франка
«Історія Зоологічного музею Львівського національного університету імені
Івана Франка та його місце серед зоологічних музеїв університетів України»

11.00 – 11.30 Перерва на каву
Олена Миколаївна Кананихіна, к. тех. н., проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи ОНАХТ,
Юлія Степанівна Федченкко, к. ф.-м. н., зав. відділом організаційно-виховної
роботи ОНАХТ,
Яценко Світлана Федорівна, директор музею історії ОНАХТ,
Одеська національна академія харчових технологій
«Музей історії Одеської національної академії харчових технологій»
Люта Тетяна Юріївна, к.істор. н., доцент, керівник музею, Національний
університет Києво-Могилянька Академія
«Могилянський музей - проблеми і виживання»
Тихоненко Людмила Олексіївна, завідуюча музею, Харківський національний
університет радіоелектроніки
«Музей історії ХНУРЕ: Минуле, сьогодення та перспективи розвитку»
Сичова Вікторія Вікторівна, к. істор. н., доцент кафедри соціальної і
гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління
національної академії державного управління при Президентові України
«Функціонування мережі музеїв інститутів у системі Національної академії
державного управління при Президентові України: проблеми та нові
підходи»
Хаєцький Олександр Петрович, к. істор. н., доцент, Миколаївський
національний університет імені В.О.Сухомлинського
«Музейний комплекс Миколаївського національного університету імені
В.О.Сухомлинського: історія створення та перспективи розвитку»
Хеленюк Анастасія Анатоліївна, к. істор. н. директор музею історії,
Національний університет «Острозька академія»
«Музей історії Національного університету «Острозька академія» - етапи
формування та сучасний стан»
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Секція II «Роль і місце музею у науковому і освітньому
просторі вищого навчального закладу» (аудиторія 333)
Веде засідання Лобков Володимир Олексійович
Амолін Олександр Валерійович, завідувач Зоологічного музею, Донецький
національний університет
«Роль зоологічного музею в навчальному процесі»
Баштова Людмила Станіславівна, мол. науковий співробітник, Національний
технічний університет України «КПІ»
«Дослідження культурної спадщини окремих особистостей – ключ до
пізнання історії науки, на прикладі наукової роботи в ДПМ НТУУ «КПІ»
Головченко Алла Миколаївна, завідувач Музею історії Ботанічного саду ім.
акад. О.В. Фоміна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
«Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського
національного університету імені Тараса Шевченка»
Єна Тетяна Миколаївна, директор музею iсторiї Народної української академiї,
Харківській гуманітарний університет «Народна українська академія»
«Вузівськкий музей у системі безперервної освіти (на прикладі музею історії
Народної української академії)»
Зозуля Володимир Антонович, старший викладач, Харківський національний
аграрний університет імені В.В. Докучаєва
«Музей історії ХНАУ як засіб трансляції сучасних знань і зберігач традицій
університетської культури»
Лобков Володимир Олексійович, к. б. н., заведующий музея, Одесский
национальный университет им. И.И. Мечникова
«Роль и задачи музеев высших учебных заведений Украины в
совершенствовании учебного процесса, научной и просветительской
деятельности»

11.00 – 11.30 Перерва на каву
Мовчун Антоніна Іванівна, к. пед. н., завідувач НДЛ грінченкознавства,
директор Музею Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка
«Музей Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка:
аспекти діяльності в професійній підготовці фахівців»
Перцов Сергій Геннадійович, ст. муз. доглядач Центру соціально-гуманітарної
роботи та дозвілля, Харківський національний університет внутрішніх справ
«Університетський музей як центр історичних досліджень»
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Цимбала Ольга Стефанівна, завідувач Навчального музею, Львівський інститут
економіки і туризму
«Навчальний музей як центр формування й апробації професійних навичок»

Секція III «Університетський музей: збереження історії
освіти та культурно-просвітницька діяльність»
Веде засідання Медведєва Інна Миколаївна
Бистріченко Ганна Валентинівна, директор музею, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут"
«Виховний потенціал музею історії Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Буяльська Тамара Болеславівна, к.філос.н., проф., директор ІнГПП Директор
Центру культурології і виховання студентів, зав. кафедрою культурології,
Вінницький національний технічний університет
«Роль і завдання художніх музеїв культурно-мистецького центру
Вінницького національного технічного університету»
Біляшівський Микола Миколайович, біолог І-ї категорії Зоологічного музею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Зоологічний музей Київського університету як явище культури України»
Головченко Алла Миколаївна, завідувач Музею історії Ботанічного саду ім.
акад. О.В. Фоміна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
«Становлення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
Гощук Олеся Федорівна, зберігач фондів музею історії НУ «ОА», Національний
університет «Острозька академія»
«Функціонування підземної мистецької галереї музею НаУОА як зразок
збереження та пропагування українських культурних цінностей»
Кананихіна Олена Миколаївна, к. тех. н., проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи ОНАХТ,
Соловей Анатолій Олександрович, к. істор. н., доцент кафедри соціології,
філософії і права,
Яценко Світлана Федорівна, директор музею історії ОНАХТ, Одеська
національна академія харчових технологій
«Музей Одеської національної академії харчових технологій як зберігач
традицій студентства»
Медведєва Інна Миколаївна, к. пед. н., доцент, директор музею історіі ДДМА,
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Донбаська державна машинобудівна академія
«Проблеми організації ефективної соціально-педагогічної діяльності музеїв
вищих технічних навчальних закладів»

11.00 – 11.30 Перерва на каву
Перцева Жаннета Миколаївна, директор музею історії ХНМУ, Харківський
національний медичний університет
«Музей історії Харківського національного медичного університету –
зберігач традицій університетської культури»
Харчук Андрій Іванович, директор музею, доцент, Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності
«Музей ЛДУ БЖД як засіб збереження традицій навчального закладу»
Худолей Оксана Сергіївна, к. істор. н., доцент кафедри історії, Черкаський
державний технологічний університет
«Роль музею ВНЗ у вихованні студентської молоді (на прикладі музею історії
Черкаського державного технологічного університету»

Секція IV «Особливості експозиційної та фондової роботи
у музеї вищого навчального закладу»
Веде засідання Нестеровський Віктор Антонович
Березовська Тетяна Всеволодівна, Миколаївський державний аграрний
університет
«Проблема створення музейних експозицій в негуманітарних ВНЗ»
Григор’єва Марина Віталіївна, директор музею, Національний фармацевтичний
університет, Харків
«До характеристики іменного фонду М. О. Валяшка, Музею історії фармації
України»
Єлісеєва Тетяна Павлівна, завідуюча навчальною лабораторією «Музейний
комплекс», Харківська національна академія міського господарства
«Музейний
простір
Харківської
національної
академії
міського
господарства»
Зеленко Сергій Мусійович, к. істор. н., ст. наук. співробітник НДЧ,
Київський національний університет імені Тараса Шевчена
«Музеефикация памятников подводного культурного наследия на примере
находок с кораблекрушений в Судакской бухте (АР Крым)»
Кузьменко Олена Яківна,
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Національний
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«Виставки –
університету»

комунікативно–аксіологічна

складова

діяльності

музею

11.30 – 12.00 Перерва на каву
Морозов Олександр Сергійович, завідувач Музею рідкісної книги,
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського, Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя
«Музейні форми роботи з книжковими пам’ятками (з досвіду роботи Музею
рідкісної книги НіжДУ ім. М. Гоголя)»
Нестеровський Віктор Антонович, д. геол. наук, проф., директор Геологічного
музею, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
«Якісна і вартісна оцінка музейних колекцій - вимоги сьогодення, чи шлях
до розвитку»
Салата Сергій Анатолійович, пошукувач, Центр пам’яткоохоронних досліджень
НАН України,
Казанцева Лілія Вікторівна, завідувач Астрономічного музею, Київський
національний університет імені Тараса
«Музеєфікація пам’яток історії та архітектури на прикладі Астрономічної
обсерваторії Київського національного університету»
Сторожко Тетяна Сергіївна, студентка ІІІ курсу історичного факультету,
Казанцева Лілія Вікторівна, завідувач Астрономічного музею, Київський
національний університет імені Тараса
«Різноманітність тем, які може розкрити колекція університетського музею
на прикладі Астрономічного музею КНУТШ»
Турчина Людмила Валеріївна, к. істор. н., доцент, Запорізькій національний
технічній університет
«Особистість на службі у Кліо (Б. Гордєєв та музей ЗМІ ім. В. Чубаря –
ЗДТУ)»

13.30 – 14.30 Обідня перерва
14.30 – 16.30 Пленарне засідання (аудиторія 329)
Веде засідання Люта Тетяна Юріївна
Marine Mkrtchyan, science worker in History Museum of Yerevan State University.
(ICOME ARMENIA), Yerevan State University.
«University History Museums as Witnesses of the Institution’s History and Culture
(Soviet And After Soviet Period)». (Музеї університетської історії як історії
установи і культури (радянський та пострадянський періоди)»
Campanella Luigs, Professor of Environmental and Cultural Heritage, coordinator of
the Polo Museale Sapienza , Chemistry Department, Museums Center,
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Vincenza Ferrara, Dott.ssa, Project Manager and teaches workshops on computer
Science related to cultural heritage, Sapienza University of Rome
«From the history of the scientific museum to the educational role»
Кобцев Кирило Леонідович, директор ТОВ «Музейні системи та технології»
«Комплексне рішення побудови ІТ інфраструктури музею на базі рішень
«Microsoft» та «НР»

Підведення підсумків, закриття конференції
16.30 – 18.30 Екскурсія історичним центром міста і візит до
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
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Алєксєєнко Майя Володимирівна
головний бібліограф Наукової бібліотеки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
library@onu.edu.ua

Музей книги Наукової бібліотеки Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова:
історія формування та сучасний стан
Профіль Музею книги Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова – рідкісні та цінні видання, книжкові колекції.
Колекція стародавніх та рідкісних книг у бібліотеці Одеського
університету почала формуватися ще за часів існування
Рішельєвського ліцею (попередника Одеського (Новоросійського)
університету), відкритого у 1817 році. Коли у 1865 р. Рішельєвський
ліцей було перетворено у Новоросійський університет, разом з
іншими підрозділами ліцею до складу університету увійшла й
бібліотека з усім масивом накопичених книг. Музей книги було
створено на базі Центральної наукової бібліотеки м. Одеси
(колишньої університетської бібліотеки) у березні 1927 р. У 40-50-ті
рр. XX було продовжено роботу з виявлення у основному фонді
бібліотеки. У лютому 1979 р. на базі Відділу рідкісних книг та
рукописів був знову відкритий Музей книги.
Сьогодні у Музеї книги зберігаються раритетні й особливо цінні
твори друку, відібрані з основного фонду збереження. Разом з
іменними колекціями бібліотеки фонд Музею нараховує понад 100
тис. видань (це 15 іменних книжкових зібрань, які заповіли
університету видатні вчені, державні діячі, ректори та викладачі).
Зараз у складі Музею книги знаходиться 6 інкунабул, близько 500 од.
видань XVІ ст., колекції книжок XVII – XVIII ст., зібрання періодики
XVII – XIX ст., заборонена література та цінні українські видання,
мініатюрні та малоформатні книжки. Особливу цінність мають
книжкові колекції (іменні фонди) О. Г. Строганова, родини
Воронцових, М. К. Шильдера та ін. Фонд стародруків і рідкісних
видань Наукової бібліотеки Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова є об'єктом національного надбання (Постанова
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. за N 124).
Основна робота співробітників Музею книги спрямована на
розкриття фондів Наукової бібліотеки ОНУ та розповсюдження знань
про рідкісні та цінні видання серед студентської молоді міста Одеса.
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Амолін Олександр Валерійович
завідувач зоологічного музею кафедри зоології біологічного факультету
Донецький національний університет
a.amolin@mail.donnu.edu.ua

Роль зоологического музея в учебном процессе
Создаваемые при ВУЗах учебные музеи природоведческого
профиля
(зоологические,
ботанические,
геологические,
палеонтологические и др.) выполняют целый ряд функций, из
которых главная, на наш взгляд – образовательно-воспитательная.
Кроме того, важнейшей функцией природоведческих музеев является
сохранение коллекций животных или отдельных экспонатов имеющих
научное значение. Крупные научные коллекции животных должны,
несомненно, сберегаться в музеях имеющих различный статус.
Созданный в 1980 г. на кафедре зоологии биологического
факультета ДонНУ зоологический учебный музей является важным
звеном в учебном процессе кафедры и факультета. Экспозиция музея
включает около 1000 музейных экспонатов 382 видов различных
животных представленных чучелами, сухими экземплярами,
муляжами, шкурами, костями, раковинами, а также влажными
препаратами. Имеющиеся в экспозиции музея экспонаты и коллекции
животных служат фактическими документами, на основе которых
посетители музея, в первую очередь студенты, могут ознакомиться с
разнообразием
местной
фауны,
экологическими
группами,
населяющими различные ландшафты, а также морфологическими
особенностями отдельных видов животных обитающих в тех или
иных экологических условиях. Для плодотворного функционирования
учебных музеев различного профиля в ВУЗах Украины необходимо
разработать специальные программы, направленные на развитие
созданных музеев.
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Астахова Валентина Іларіонівна
доктор істор. н., професор, ректор ХГУ «НУА»,
Харківській гуманітарний університет «Народна українська академія»
rector@nua.kharkov.ua

Гражданско-патриотическое воспитание
студенчества средствами вузовского музея
Музей истории вуза по своим нормативным функциям является
главным хранителем и пропагандистом вузовских традиций, символов
и ритуалов. Музей в наибольшей степени способствует становлению
культурной памяти всех субъектов обучения, их устойчивых
представлений об историческом прошлом, о непреходящих
материальных и духовных ценностях. Именно в музее раскрываются
наиболее яркие события и факты из истории вуза, остаются имена и
деяния выдающихся людей, которые благодаря деятельности музея
становятся примером для подражания, предметом гордости и
уверенности в неизбежном торжестве разума и справедливости.
Исторические
и
культурное
беспамятство
порождает
манкуртизм, подрывает жизненные силы общества, учреждения,
человека и в конечном счете ведет к деградации и гибели. Воспитание
средствами музея (а форм такой работы великое множество и о них
будет идти речь в основном докладе) способствует закреплению таких
личностных качеств как: патриотизм, любовь к своему Отечеству, к
своей большой и малой Родине, к своей семье и к своему отчему дому,
к своей школе и вузу. Это неизбежно укрепляет связь между
поколениями, способствует освоению и приумножению национальной
культуры во всех ее проявлениях, формированию гражданских
качеств и социальной ответственности за благополучие своей семьи,
своей страны и цивилизации в целом.
В докладе будут раскрыты основные направления деятельности
музея истории Народной украинской академии, получившего в 2011
году звание образцового. Речь пойдет о работе с фондами и
персоналиями, о системе подготовки экскурсоводов из числа
студентов и школьников, о летописи НУА и ее книге Почета, об
организации коллективных трудовых дел и, в частности, о создании
Аллеи Памяти, открытой к 65-летию Великой Победы, о шефстве над
ветеранами войны и труда и многое, многое другое.
И главное, в докладе будет аргументирован вывод о том, что
системная работа вузовского музея дает совершенно конкретные,
осязаемые результаты.
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Астахова Катерина Вікторівна
доктор істор. н., професор, перший проректор ХГУ «НУА»,
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
rector@nua.kharkov.ua

Біографічна складова історії вітчизняної освіти:
можливості університетського музею
Зміни, що відбулися у останні два десятиріччя у вітчизняній
історії, суттєво вплинули на стан музейної справи. Є в цих змінах і
позитивні, і негативні риси. Трансформація ідеологічної складової
сучасного суспільно-політичного життя помітно перекроїла
традиційні цінності та пантеони. У такій ситуації, здається, вкрай
важливо не втратити орієнтири, зберегти поважне ставлення до тих
подій, явищ, особистостей, які не повинні зникнути, забутися. Серед
найважливіших цінностей – повага до вчителя, збереження пам`яті
про видатних викладачів, організаторів освіти, благодійників, які
суттєво вплинули на розвиток вітчизняної освіти.
Саме керуючись такими підходами, у Харківському
гуманітарному університеті «Народна українська академія» з початку
виникнення музею історії навчального закладу (1996 р.) одним з
головних напрямів діяльності було визначено зберігання та
популяризацію досвіду, наукових та педагогічних надбань викладачів
і науковців, студентські наукові роботи, присвячені діяльності
найбільш відомих представників університету, персональні вистави у
музеї та ін. Поступово з цих форм роботи виникли і інші напрями:
з`явилися монографії, присвячені видатним викладачам вищої школи
Харкова, учителям Харківщини, ректорам ВНЗ міста.
У доповіді планується докладніше висвітити таку складову у
діяльності університетського музею як біографістика.
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Баштова Людмила Станіславівна
мол. науковий співробітник Державного політехнічного музею НТУУ«КПІ»,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
lyudm.bash@ukr.net

Дослідження культурної спадщини окремих
особистостей – ключ до пізнання історії науки, на
прикладі наукової роботи в ДПМ НТУУ «КПІ»
В роботі будь-якого вузівського музею проводяться дослідження
історії науки за допомогою вивчення життєвого шляху особистостей, які
її творили. Вони займають одне з головних місць і в роботі Державного
політехнічного музею при Київському політехнічному інституті (ДПМ
НТУУ «КПІ»), та викликають значний інтерес у наукової та педагогічної
громади й студентської молоді.
Науковці ДПМ НТУУ «КПІ» працюють над тим щоб розкрити
процеси зародження наукових шкіл, нових галузей знань,
започаткуванню яких сприяли талановиті вченні, та закономірність їх
сталого розвитку. На базі цих досліджень формується й картина
створення та розбудови кафедр вузу. В цьому сенсі більш доцільними
є дослідження культурної спадщини окремих особистостей,
пов’язаних певною галуззю знань. Саме ці впорядковані дослідження
відтворюють цілісну історичну картину в окремому науковому
осередку, підтверджують спадкоємність та закономірність процесів,
які тоді відбувалися.
Значна увага при цьому придіяється історії найстаріших кафедр
київської політехніки. До таких належать кафедри фундаментальних
наук – наук які стали інструментом дослідження спеціальних наук.
Разом вони забезпечують стрімкий науково-технічний прогрес.
Базуючись на проведених дослідженнях, науковці ДПМ
представляють широкому загалу найбільші досягнення нашої країни в
техніці та технологіях, під впливом попереднього наукового досвіду
та взаємозв'язок різних галузей знань. Все це дозволяє зробити
висновок про те що розвиток науки є пов'язаний процес, який
спрямовують видатні особистості.
Досвід накопичений ДПМ НТУУ «КПІ», щодо вивчення історії
науки за допомогою вивченя життя та діяльності людей в певний час
та в певному науковому осередку, може бути корисним дослідникам
ісорії різних галузей знань.
Людина може усвідомлювати хто вона є зараз лише пізнавши своє
минуле – звідки її коріння!

18

««УУннііввееррссиит
теет
тссььккіі м
мууззееїї::єєввррооппееййссььккиийй ддооссввіідд т
таа ууккррааїїннссььккаа ппррааккт
тииккаа»»
66 --77 ж
о
в
т
н
я
2
0
1
1
р
.
,
К
и
ї
в
жовтня 2011 р., Київ

Бистріченко Ганна Валентинівна
директор музею історії НТУ «ХПІ»
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
bystrichenko@kpi.kharkov.ua

Виховний потенціал музею історії Національного
технічного університету “Харківський політехнічний
інститут”
Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» є робота музею історії - скарбниці пам’яті про історичне
минуле вищого навчального закладу. Музей був відкритий 29 грудня
1972р. за ініціативою ректорату та парткому Харківського
політехнічного інституту. Це був один із перших музеїв вищих
навчальних закладів м. Харкова. Адже сучасні інженери повинні
бути не тільки фахівцями своєї справи, але і людьми духовно
багатими і висококультурними.
В експозиції представлена історія одного із найстаріших
технічних вузів України, який у вересні поточного року святкуватиме
126-річчя з дня заснування. Історія НТУ «ХПІ» представлена у п’яти
розділах.
За період існування музею було зібрано і науково оброблено
понад 14 тисяч експонатів, серед яких основний фонд налічує 7297
одиниць. Серед експонатів музею – унікальні матеріали XIX XX століть : фотографії та документи, речові експонати.
Значне місце
в експозиції відведено участі колективу
університету у Великій Вітчизняній війні. Понад три тисячі
політехніків - студенти, викладачі та співробітники - були призвані на
фронт в роки війни. Шестеро вихованців університету нагороджені
Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу. Величезний внесок у
Перемогу зробили вихованці університету: розробники легендарної
«тридцятьчетвірки» К.Ф. Челпан, Я.Ю. Віхман,
Я.І. Баран,
І.Я. Трашутін ; Ж.Я. Котін - головний конструктор важких танків
«КВ», “ІС”; М.Й. Гуревич - видатний авіаконструктор винищувачів
“МИГ” та інші. Багато вчених працювали в цей період безпосередньо
у виробництві на заводах чорної металургії Уралу, Сибіру.
Експозиція музею у післявоєнний період розвитку
Політехнічного інституту висвітлює найбільш вагомі досягнення
кафедр. Представлені матеріали вчених - лауреатів Державних премій,
Заслужених діячів науки і техніки.
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В незалежній Україні важливим є формування національної
свідомості та історичної пам'яті українського народу. Головне
завдання музею — пошук, вивчення, збереження і популяризація
історії університету в контексті розвитку держави. В музеї
експонуються комплекси видатних вчених-засновників наукових шкіл
НТУ «ХПІ», унікальні розробки кафедр, міжнародні зв’язки,
спортивні досягнення студентів, колективи художньої самодіяльності
Палацу студентів та інше.
За часи роботи музей відвідало біля 140 тисяч відвідувачів. За
останні три роки – більше десяти тисяч. Музей став справжнім
осередком виховної роботи серед студентства університету та
учнівської молоді м. Харкова.
Робота музею неодноразово була відзначена дипломами та
грамотами , він має почесне звання «Народний музей»(1981р.) ,
«Зразковий музей» (2011р.)

Буяльська Тамара Болеславівна
к. філос. н., профессор, директор ІнГПП,
директор Центру культурології і виховання студентів,
зав. кафедрою культурології
Вінницький національний технічний університет
kmd@inaeksu.vntu.edu.ua

Роль і завдання художніх музеїв культурномистецького центру Вінницького національного
технічного університету
Восени 1990 року у Вінницькому політехнічному інституті (з
2003 р. Вінницький національний технічний університет) вперше
серед технічних вузів України було створено культурно-художній
центр як навчально-методичну базу для викладання дисциплін
гуманітарного циклу.
Принципово важлива ідея створення культурологічного центру
саме в технічному ВНЗ була зумовлена: пошуками власних шляхів,
методів, форм щодо вирішення завдань гуманізації технічної освіти;
потребою створення у ВНЗ художньо-естетичного середовища як
такого духовного простору, що стимулює активність внутрішнього
життя особистості, спонукає до творчості і саморозвитку;
необхідністю актуалізувати завдання формування технічної
інтелігенції, підготовки фахівців, здатних робити суттєвий внесок у
розвиток, збагачення національної культури і охорони природного
середовища; завдання залучення студенів до культурно-мистецького
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життя міста, пропаганди творчих надбань української культури;
необхідністю формування глядацької аудиторії, потреби відвідувати
музеї, виставкові зали, театри, концерти тощо.
Сьогодні наш культурно-мистецький Центр налічує такі
художні зали: “Меморіал Ф.З.Коновалюка”, де експонуються його
роботи різних років (пейзажі, портрети, ілюстрації, натюрморти та
його неперевершені мініатюри).
Зали “Сучасне українське мистецтво” та “Подільський
модернізм”, завдяки яким студенти знайомляться з особливостями
українського живопису.
“Зала скульптури” – студенти можуть отримати уявлення про
скульптуру, як просторово-образотворче мистецтво.
“Українська народна ікона та декоративно-ужиткове мистецтво”
– зала, де представлена українська, а також подільська ікона ХІХ ст.
Цікавими є експонати побутового використання, а також український
одяг, рушники ХVІІІ-ХХ ст.
“Меморіальна зала родини Довженко” – представляє великий
творчий доробок сім’ї художників.
“Експозиційна зала” в якій відбуваються презентації робіт
професійних майстрів різних видів мистецтва.
Процес створення художніх музеїв – це результат багаторічної
творчої співпраці Центру культурології з Спілкою художників
Вінниччини, митцями і аматорами як Вінницької області, так і інших
регіонів України).
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Віт’є Роланд (Wittje Roland)
PhD, vice-president of Universeum
History of Science Unit
University of Regensburg
Roland.Wittje@psk.uni-regensburg.de

University museums and collections in Europe: Shifting
challenges and perspectives of academic heritage
In my paper I give an overview of the current situation and
perspectives of university heritage across Europe. Compared with only 10
years ago, university museums and collections are enjoying an increase of
interest from, and use by academics, universities and networks of various
types. We have created two important international organisations to
support university heritage: UMAC (University museums and Collections),
and Universeum, the European academic heritage network. However,
university heritage and its potential for research, teaching, and public
outreach is still poorly understood and frequently undervalued. Many
research instruments, and research and teaching collection have been
transformed into historical objects and collections. Far from becoming
redundant, these historical objects and collections generate new research
interests, not only for historians but also for other disciplines. Moreover,
university heritage is an irreplaceable carrier of the identity of the
university. Recently, the bright prospects given by the growing
understanding of the potential of university heritage have been
threatened by economic crisis and the transformation of universities into
business enterprises. How can we protect university museums and
collections, and mobilise them in strengthening universities and their
central missions: research, teaching, and public outreach?
Висоцька Наталя Іванівна
начальник патентно-інформаційного відділу
Запорізькій національний технічній університет
nvysost@zntu.edu.ua

Музей Запорізького машинобудівного інституту:
погляд у минуле сторіччя
У дослідженні здійснено огляд започаткування та діяльності
музею ЗМІ ім. В. Чубаря у минулому столітті. Розглянуті персоналії
науковців, які створювали музей та здійснили вагомий внесок у його
розвиток.
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Головченко Алла Миколаївна
завідувач Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад.
О.В. Фоміна Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Ідея створення Музею історії ботанічного саду виникла в давні
часи, коли видатні вчені-біологи, минулі директори саду Фінн В.В.,
Рогович О.С., Фомін О.В., Дубовик М.В., Вакуленко Н.І., Білокінь
І.П., Лапчик В.Ф. та ін. описували окремі моменти із життя досягнень
Ботанічного саду.
Але ідея створення Музею історії втілилась у життя лише у 2003
році за ініціативою діючого директора Капустяна В.В.
Була створена комісія з працівників саду, яка починаючи з
2008р. і по цей час збирала документи, експонати, раритети по архівах
Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Кременця, Львова та ін. міст.
У 2004р. Музей було відкрито у кімнаті лабораторного корпусу
(24 кв.м), але його зміст вже тоді знайшов підтримку керівництва
Університету та вчених-біологів, музейних працівників.
У 2009р. в Музеї вже налічувалось понад 10000 експонатів, що
привело до необхідності переведення його до нового приміщення (82
кв.м) яке було підготовлено до 170-річчя ботанічного саду ім. акад.
О.В. Фоміна і оновлений музей було відкрито 19.05.2009 р. в
присутності ректора Університету Губернського Л.В., проректорів та
багатьох почесних гостей.
За наказом ректора Університету музею було надано статут
наукового закладу. 28.09.2009р. Головним управлінням освіти і науки
Київської державної адміністрації наказом №190 виконавчого органу
Музею видано Свідоцтво №11-189 про реєстрацію Музею при
навчальному закладі.
Стенди Музею розповідають відвідувачам про його славне
минуле, сьогодення, видатних вчених-біологів Навашина С.Г., Фоміна
О.В. та багатьох інших, які починаючи з 1834 року очолювали
Ботанічний сад Київського університету та прославили його і Україну
своїми відкриттями у сфері біології.
На стендах Музею розповідається про теперішній час розвитку
Ботанічного саду, його колекції, досягнення молодих вчених, які в
саду захистили дисертації (42 кандидати біологічних наук та 2
доктори).
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По матеріалах Музею захистили кандидатські дисертації 2
аспіранти. Музей відвідують студенти ННЦ «Інститут біології»,
Університету ім. Драгоманова, Інституту журналістики нашого
Університету, багато іноземних делегацій та школярів м. Києва.

Голубева Світлана Георгіївна
директор музею
Одеський державний екологічний університет
social@ogmi.farlep.odessa.ua

Університетський музей – зберігач традицій
університетської культури
Історичний
«Музей Одеського державного екологічного
університету» є осередком освіти і виховання, який формує у молоді
національну свідомість, любов до рідної землі, почуття духовної
єдності поколінь. Музей створено у 2003 р. з метою розширення і
поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки студентів,
шляхом залучення їх до вивчення, збереження історико-культурної
спадщини свого народу, краю і університету, розвитку творчих
інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи.
Експозиція музею розрахована на студентів, аспірантів, стажистів,
докторантів, слухачів ФПК.
Основні напрямки діяльності музею:
- проведення навчальних екскурсій зі студентами з розповіддю про
історію університету та його діяльність;
- проведення роботи зі школярами, як потенційними абітурієнтами,
активна допомога в профорієнтації;
- допомога педагогічному колективу університету у впровадженні
нетрадиційних форм роботи зі студентами;
- надання можливості використання матеріалів музею в навчально –
виховному процесі та науково – дослідницькій роботі;
- проведення дослідницької діяльності згідно з тематикою музею;
- систематичне поповнення фондів музею, облік та збереження
музейних предметів;
- участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні
Музейного фонду України;
- створення та поповнення стаціонарних експозицій і виставок;
- підвищення екологічної свідомості студентів та розповсюдження
екологічних знань серед всіх верств населення;
- проведення культурно - освітньої роботи.
Гощук Олеся Федорівна
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зберігач фондів Музею історії НУ «ОА»
Національний університет «Острозька академія»
hoschuk@ukr.net

Функціонування підземної мистецької галереї
музею НаУОА як зразок збереження та
пропагування українських культурних цінностей
Оскільки студенти Острозької академії навчаються в атмосфері
глибокої пошани до національної культури, то закономірним явищем
стало відкриття мистецької галереї при музеї НаУОА, основним
завданням якої є наближення студентів та гостей академії до кращих
зразків українського мистецтва.
Галерея розташована у підземних приміщеннях університету,
які мають багатовікову історію та незвичайну атмосферу, що ще
більше привертає увагу її відвідувачів.
Впродовж трьох років існування галереї в її стінах пройшли
цікаві виставки на різноманітну тематику. Серед них, наприклад,
виставка самчиківського розпису, ікон на склі, скульптур Міртали
Кардиналовської-Пилипенко та ін. Тісною є співпраця з Львівською
академією мистецтв, викладачі та студенти якої презентували в
академічній галереї виставки розпису по батіку та національного
весільного одягу. Щорічно на базі академії проходить міжнародний
пленер, основною ціллю якого є зображення відомими художниками
архітектурних пам’яток Острога та його околиць. Завдяки подібним
заходам галерея має власну художню колекцію.
При підготовці нових виставок працівники музею враховують, в
першу чергу, зацікавленість студентської аудиторії, тому всі
організовані мистецькі заходи проходять успішно, адже вони
піднімають актуальні теми, які не залишають байдужими відвідувачів
академічної галереї.

25

««УУннііввееррссиит
теет
тссььккіі м
мууззееїї::єєввррооппееййссььккиийй ддооссввіідд т
таа ууккррааїїннссььккаа ппррааккт
тииккаа»»
66 --77 ж
о
в
т
н
я
2
0
1
1
р
.
,
К
и
ї
в
жовтня 2011 р., Київ

Григор’єва Марина Віталіївна
к. істор. н,, директор Музею історії фармації України
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
grmv.zlata@mail.ru

До характеристики іменного фонду М. О. Валяшка
Музею історії фармації України
Музей історії фармації України має два іменних фонди –
першого ректора теперішнього Національного фармацевтичного
університету (тоді Харківського фармацевтичного інституту),
професора М. О. Валяшка та ректора у 1941 – 1942 та 1944 – 1957 рр.
Ю. Г. Борисюка.
У зв’язку з відзначенням 140-річного ювілею з дня народження
М. О. Валяшка, було проведено роботу з упорядкування, розширення
та описання його іменного фонду.
У фонді представлені, в першу чергу, діловодна документація та
документи особового характеру. Крім того, до нього входять деякі
публікації з наукового доробку М. О. Валяшка та його фотографії.
До діловодної документації входять, передусім, документи,
пов’язані з науковою та навчальною діяльністю М. О. Валяшка в
Харківському імператорському університеті. Серед них картки з
обліку кадрів, інструкції щодо закордонних відряджень та звіти про
них та інші.
Друге місце в іменному фонді М. О. Валяшка за кількісним
показником займають документи особового походження, в першу
чергу, автобіографії вченого, написані для надання до відділів кадрів
навчальних закладів, в яких він працював. Усі варіанти автобіографії
написані досить розгорнуто, їх об’єм коливається від 6 до 8 сторінок.
Серед них є як надруковані на друкарській машинці, так і написані
власноруч.
В цілому, іменний фонд М. О. Валяшка Музею історії фармації
України є досить репрезентативним, і може стати основою для
ґрунтовного дослідження біографії видатного науковця, освітянина та
громадського діяча, яким, безперечно, був Микола Овксентійович.
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Гудима Юрій Володимирович
завідувач Музею історії ЛНУ
Львівський національний університет імені Івана Франка,
yuriyhudyma@gmail.com

Львівському національному університету імені Івана
Франка - 350 років. Ювілей і музей
20 січня 2011 року Львівський національний університет імені
Івана Франка розпочав святкувати 350-ту річницю заснування
http://www.lnu.edu.ua/general/university-350/index.html
До ювілею з успіхами готувався і Музей історії Львівського
національного університету імені Івана Франка. Музейні фонди
поповнюються новими експонатами.
Облаштовано фондосховище, виготовлено музейні меблі,
проведено нову опалювальну систему, встановлено охоронну та
протипожежну сигналізації, придбано комп’ютер. Музей став
осередком зборів авторського колективу Енциклопедії Львівського
університету (ЕЛУ), фундаментальне видання якої готується до друку.
Створено унікальну інформаційну базу – понад п’ять з половиною
тисяч біографій і фото вчених.
http://kameniar.franko.lviv.ua/cms/?Kamenyar_No_7-8%2C_veresenmzzhovtenmz_2010_r.
Музейній роботі у програмі ювілейних заходів і надалі
приділяється значна увага. Оновлюється музейна експозиція.
Студенти та викладачі використовують музейні матеріали для
написання курсових і дипломних робіт, дисертацій. Співробітники
музею проводять екскурсії, надають консультації всім, хто досліджує
розвиток науки й освіти, вивчає історію Львівського університету.
Музей координує свою діяльність з навчальними програмами
історичного факультету
Результати музейної роботи висвітлюються у місцевій і
столичній пресі, в наукових і популярних виданнях. Музейні
працівники беруть участь у конференціях, семінарах, інших заходах: у
круглому столі “Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ
України” в Національному технічному університеті України
“Київський політехнічний інститут” на базі відділу Державного
політехнічного музею “Музей історії КПІ” (23–24 листопада 2007 р.);
нараді-семінарі керівників громадських музейних закладів Львівщини
“Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських
засадах” (14 травня 2008 р.).
Музей провадить активну виставкову діяльність. 30 вересня
2010р. Музей історії Університету отримав Свідоцтво про взяття на
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облік при Управлінні культури і туризму Львівської обласної
державної адміністрації системи Міністерства культури і туризму
України.
Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна
завідувач музею Лесі Українки ВНУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Музей Лесі Українки ВНУ: історія та сучасність
У доповіді йдеться про етапи становлення та розвитку музею (1985
- 2011). Дається коротка характеристика основного, науководопоміжного, мистецького фондів. Музейна колекція містить
автографи Лесі Українки, меморіальні речі письменниці та родини
Драгоманових-Косачів (Олени Пчілки, Ольги Косач-Кривинюк,
Ізидори Косач-Борисової, Оксани Косач-Шимановської, Юрія Косача,
Світозара та Оксани Драгоманових, Климента Квітки та ін. ).

Дворкін Ігор Володимирович
к. істор. н., викладач кафедри політичної історії НТУ „ХПІ”
Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”
igor_dvorkin@ukr.net

Університетські музеї Наддніпрянщини ХІХ –
початку ХХ ст.
У доповіді висвітлюється історія створення та діяльності
університетських музеїв Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ
ст. (на прикладі музеїв вищих навчальних закладів Києва та Харкова).
Досліджується робота наступних закладів: Музею красних мистецтв
та старожитностей Харківського університету; Етнографічного музею
Харківського
історико-філологічного
товариства,
Музею
старожитностей Київського університету; Церковно-археологічного
музею при Київській духовній академії тощо.
Розкривається внесок цих музейних осередків у розвиток
наукових досліджень, просвітницька діяльність, фондова та
експозиційна робота, видавнича діяльність університетських музеїв
тощо. Аналізується місце і роль музейних закладів в українському
національному русі.
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Дмитренко Алла Адамівна
к. істор. н., доцент кафедри документознавства і музейної справи
dmytrenko.a@ gmail.com

Чибирак Світлана Вікторівна
завідувач Музею етнографії Волині та Полісся при ВНУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Музей етнографії Волині та Полісся при
Волинському національному університеті імені Лесі
Українки
Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському
національному університеті імені Лесі Українки створений 2008 року
на базі етнографічної колекції, зібраної студентами історичного
факультету під час історико-краєзнавчої, музейної та польової
етнографічної практик. Попередником музею був кабінет етнографії
Волині і Полісся, створений 1996 року при кафедрі документознавства
і музейної справи ВНУ імені Лесі Українки. Саме від цього часу і
веде відлік історія музею етнографії Волині та Полісся.
У фондах Музею етнографії Волині та Полісся нараховується
понад півтори тисячі музейних предметів. Серед них:
– сільськогосподарські знаряддя праці і пристосування: ціпи, серпи,
грабки до коси, дерев’яна лопата-віялка, дерев’яний заступ з
металевим окуттям, дерев’яна соха, жорна та ін.;
– пристосування для обробки вовни і волокна: прачі для вибивання
насіння льону, терниця, тріпачки, щітки для вичісування волокна (із
дроту і цвяхів, свинячої щетини), гребінки, веретена, кужілки, гребені,
коловоротки, мотовила, потаки (сукачі), човники, фрагменти
ткацького верстата, а також вироблене конопляне і лляне волокно,
клубки ниток;
– знаряддя для обробки дерева представлені деревообробними
інструментами із с. Штунь Любомльського р-ну;
– група „гончарство” містить переважно вироби із Кульчина та
Рокити: горщики, гладишки, глечики (збанки), макітри, баньки
(пушки), наявні керамічні вироби і з інших гончарних осередків;
– групу „плетіння” репрезентують солом’яні сипанки для зберігання
зерна, солом’яні коробки, кошики з лози, миски-хлібниці (вашатки),
постоли (личаки), плетені з лика дорожні сумки та ін.;
– предмети побуту: жлукто і прачі для прання білизни, рублі і качалки
для прасування тканин, металеві праски, маслобійки (біянки), діжечка
(„лагвичка”) для сиру, ступки для розтирання сала і часнику,
дерев’яна сипанка для зерна, хлібні ночви (нецьки), скрині для одягу
та ін.;
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– колекція тканин включає рушники, скатертини, серветки, вишиті
картини, а також компоненти одягу: сорочки, спідниці, фартухи і
запаски, штани, безрукавки, „кохти”, хустки, пояси та ін.;
– група „святково-обрядові атрибути” представлена різдвяним
снопом, вертепним ящиком, різдвяними „павуками”, „птахами” та
традиційними іграшками (їжачки, ляльки, янголята ті н.) для
оздоблення оселі на різдвяно-новорічні свята, виготовленими в
основному із соломи із с. Штунь Любомльського р-ну;
– серед традиційних дитячих іграшок – ляльки із соломи, сіна, клоччя
та ляльки-мотанки.
При музеї створений архів польових етнографічних матеріалів із
проблем традиційного одягу, харчування, промислів і ремесел,
календарної і родинної обрядовості, світоглядних уявлень і вірувань
та ін.
Музей етнографії Волині та Полісся при ВНУ є базою для
підготовки студентів спеціальності „Музейна справа та охорона
пам’яток історії та культури”, веде активну науково-дослідну,
виставкову і просвітницько-виховну роботу.

Дрейссі Хуго (Dreyssé Hugues)
Prof., Chairman UMAC-ICOM, Directeur Jardin des Sciences
Université de Strasbourg
hugues.dreysse@unistra.fr

The new place of the university museums and
collections in the universities and in the society
Up to the beginning of the 20th century, university museums and
collections have played an important role for teaching activities and for the
research. But after WWII they have been less and less used and very often
they have been a “problem” for universities and badly or even no
maintained. The things are changing now since an increasing number of
universities have recognized the interest of such a museums and collections
and they are proposing new uses.
The creation in 2001 of UMAC (University Museums and Academic
Collections as an International Committee from ICOM (International
Council of Museums) has accompanied the reemerging place of the
university museums inside the universities and the society.
In this talk I intend to present some new practices developed in
various universities. Today the collections and the museums are enrolled
for new teaching duties, giving a more tangible approach of the sciences or
for an introduction to the history of sciences. The study of the DNA of

30

««УУннііввееррссиит
теет
тссььккіі м
мууззееїї::єєввррооппееййссььккиийй ддооссввіідд т
таа ууккррааїїннссььккаа ппррааккт
тииккаа»»
66 --77 ж
о
в
т
н
я
2
0
1
1
р
.
,
К
и
ї
в
жовтня 2011 р., Київ

collections has open new ways in research. Moreover it must be
emphasized that the governance of the universities includes more and more
their museums, for prestige and also to establish new relations between the
scientists and the society. All these new developments have important
consequences on the people working in such a museum or collection. New
skills are required and their status has to be modified. The importance (and
the need) of an efficient communication is also a general trend, which is
observed widely.

Єлісеєва Тетяна Павлівна
завідуюча навчальною лабораторією «Музейний комплекс»
Харківська національна академія міського господарства
museum@ksame.kharkov.ua

Музейний простір Харківської національної академії
міського господарства
ХНАМГ
має давню і багату історію, що є частиною
вітчизняного житлово-комунального господарства. Історія розвитку
навчального закладу тісно переплелася з історією нашої країни і
комунальної освіти в Україні. Академія має великі й сталі традиції,
які всіляко зберігаються та продовжуються. Великий внесок у
розвиток і збереження історичних, культурних досягнень та традицій
академії робить Музейний комплекс ХНАМГ.
За час свого існування Музейний комплекс став невід'ємною
частиною у структурі академії, його популярним культурно-освітнім
центром. Музейні екскурсії, вечори, виставки й освітні програми
викликають незмінний інтерес. У Музеї проходять просвітницькі й
освітні програми, зустрічі з відомими мистецтвознавцями,
краєзнавцями, різноманітні тематичні й художні виставки, камерні
музейні вечори, музичні й поетичні салони, майстер-класи, зустрічі з
цікавими особистостями. Музей активно співробітничає з державними
музеями, архівами та організаціями м. Харкова.
Додаючи в діяльність суто технічного вищого навчального
закладу світ мистецтва й історії, Музей тим самим розширює
можливості професорсько-викладацького колективу академії в
підготовці молодої української інтелігенції. Адже розуміння історії,
традицій, мистецтва змінює на краще якість життя людини, надає
молодим людям привід для міркувань. Сьогодні музей входить у
новий і цікавий етап свого розвитку, наповнений творчими пошуками
й стремлінням удосконалювати свою діяльність у світлі міжнародних
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тенденцій, що діють в галузі розвитку музеїв при вищих навчальних
закладах.

Єна Тетяна Миколаївна
директор музею iсторiї Народної української академії
Харківській гуманітарний університет
«Народна українська академія»
rector@nua.kharkov.ua

Вузівський музей у системі безперевної освіти (на
прикладі Музею історії Народної української
академії)
Народна українська академія - навчальний заклад нового типу,
інноваційний навчально - науковий комплекс безперервної освіти.
Вимоги, покладені в основу його роботи, відповідно знайшли
відображення в організації діяльності музею історії НУА.
Особливості роботи музею пов'язані з ідеями цілісності
освітньої системи навчального закладу, інтеграції усіх його освітніх
структур, принципами послідовності, наступності між різними
ступенями та формами освіти, індивідуальним підходом до всіх
вікових категорій учнів.
У доповіді розглянуто різноманітні форми наукової та виховної
роботи музею історії НУА, що знаходять відображення у
конференціях,
проектах, конкурсах, акціях і стають вже
академічними традиціями. На конкурентних прикладах обґрунтовано
послідовність та системність у роботі музею як найважливіших
складових формування цілісного розвитку особистості молодої
людини.
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Затушевський Андрій Тимофійович
зберігач фондів Зоологічного музею кафедри зоології біологічного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка
andriyzatushevsky@gmail.com

Історія Зоологічного музею Львівського
національного університету імені Івана Франка та
його місце серед зоологічних музеїв університетів
України
У доповіді подано детальну історію створення та формування
колекцій Зоологічного музею Львівського університету, наголошено
на важливих наукових постатях, які збирали та впорядковували
колекції та здійснено порівняння зборів зоомузею ЛНУ ім. Івана
Франка з такими ж в інших музеях університетів України. Висвітлено
сучасну діяльність музею.

Зеленко Сергій Мусійович
к.істор. н., ст. наук. співробітник НДЧ,
Київський національний університет імені Тараса Шевчена
Музеефикация памятников подводного культурного
наследия на примере находок с кораблекрушений в
Судакской бухте (АР Крым)
Во многих странах, в которых серьезно относятся к развитию
индустрии туризма как одного из видов экономической деятельности
дающей прибыль и трудоустройство своего населения в последнее
десятилетие стали активно музеефицировать памятники подводного
культурного наследия. Такой деятельности также способствует
принятие в 2000 г. ЮНЕСКО «Конвенции об охране подводного
культурного наследия».
Анализируя нынешнее состояние дел в этой области в Украине
и отношение государства к музеефикации подводных памятников и
охране подводного культурного наследия можно мягко сказать, что
ситуация не соответствует европейскому уровню, к которому так
стремится наше правительство. Продолжается грабеж памятников,
ведется интенсивная курортная хозяйственная деятельность, при
которой археологический надзор и охрана осуществляется не всегда на
должном уровне, не выделяется средства на проведение поиска и
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паспортизации новых памятников, не привлекается опыт и наработки
отечественных научных организаций и т.д.
«Центр подводной археологии» Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко уже более 20 лет проводит
подводные археологические изыскания на Черном море и в водоемах
Украины. В последние годы главным объектом исследований стали
места древних кораблекрушений в бухте поселка Новый Свет возле
известного крымского средневекового города-крепости Судака.
Ежегодно проводятся археологические экспедиции, которые дают
уникальный научный материал, студенты университета активно
участвуют в исследованиях и в организации выставок с подводными
находками. Результаты археологических работ представляются на
международных конференциях и публикуются в научных изданиях.
Разрабатываются различные варианты музеефикации и включения
этого памятника подводного культурного наследия в туристскую
деятельность (экскурсии, научно-образовательные программы и т.д.).
Но для достижения этой цели требуется тесное взаимодействие
археологов, музейных работников, местных органов власти и
общественности.

Зозуля Володимир Антонович
старший викладач кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Музей історії ХНАУ як засіб трансляції сучасних
знань і зберігач традицій університетської культури
З часу свого заснування музей історії Харківського
національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва
перетворився на один із основних центрів виховної роботи. Ця робота
багатогранна, включає багато напрямів і охоплює усі види виховної
роботи і трансляції наукових знань.
День знань після вступної лекції продовжується екскурсією до
зали експозиції музею. Екскурсовод знайомить першокурсників з 195річною історією закладу.
До ради музею історії входять представники усіх підрозділів
агроуніверситету. Тому у трансляції сучасних знань для студентів
надається сама найсучасніша інформація, найпопулярніші концепції.
Важливою ланкою виховної роботи є участь студентів у
науково-дослідницькій і практичній роботі по розвитку експозиції.
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Студенти, із числа найбільш підготовлених, готуються і проводять
екскурсії по окремих розділах.
Випускники закладу і гості знайомляться з історією
агроуніверситету.
Поповнення музею експонатами здійснюється головним чином
за рахунок спонсорської допомоги і дарунків відвідувачів. Так,
наприклад, останнім надходженням до експозиції став портрет В.В.
Докучаєва, писаний олійними фарбами роботи невідомого художника
середини ХХ століття.
Важливою формою виховної роботи є також проведення
наукових конференцій на базі музею історії. Ідучи на зустріч 65-річчю
Перемоги у Великій Вітчизняній війні музей провів дві конференції:
«До 65-річчя визволення України» і «До 65-річчя Перемоги».
Студенти-першокурсники для поповнення їх патріотичних засад
пишуть листи до своїх прадідів. Така форма досить ефективна,
оскільки студент на історії власної сім’ї осмислює події Великої
Вітчизняної війни.

Иванова-Веэн Лариса Ивановна
канд. архитектуры, директор Музея
московской архитектурной школы (музея МАРХИ):

Эфрусси Татьяна Александровна
м. н. с. музея МАРХИ
Московский архитектурный институт (Государственная Академия)
marchimuseum@gmail.com

Изучение истории свободных художественных
мастерских
(1918-1923) в Музее МАРХИ:
российский опыт и международная перспектива
При поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) музей МАРХИ ведет работу по поиску и изучению
источников, относящихся к истории свободных художественных
мастерских, ВХУТЕМАСа и прочих учебных заведений новаторского,
художественно-производственного типа, которые были образованы в
к 1910-х-н.1920-х гг. За более чем 20 лет существования музей собрал
коллекцию материалов московских свободных художественных
мастерских, ВХУТЕМАСа, ленинградской школы. Эти произведения
и документы уже демонстрировались на выставках и привлекли
внимание специалистов по истории искусства и художественного
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образования. Однако свободные мастерские были созданы во многих
городах России. Сегодня музей МАРХИ сотрудничает с коллегами из
Петербурга, Казани, Самары, Воронежа, пытаясь совместными
усилиями реконструировать их историю. Многие из школ, созданных
в советскую послереволюционную эпоху, сегодня оказались за
границами России – в Беларуси (знаменитые Витебские мастерские),
Украине, а также предположительно – Азербайджане и Грузии.
Возможно, в будущем удастся наладить связь с этими центрами и
сделать создание источниковедческой базы международным
проектом.

Казанцева Лілія Вікторівна
какд. фіз.- мат.н., н. сп. АО КНУ, завідувач Астрономічного музею
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
likaz@observ.univ.kiev.ua

Сучасний портрет українського університетського
музею – погляд Секції UMAC при ІСОМ України
Вивчення академічного надбання сучасних університетських
музеїв, багато з яких мають поважний вік, триває давно. Нещодавно
до цього процессу долучилась новостворена Секція музеїв вищих
навчальних закладів ІСОМ України. Секція ставить за мету
згуртувати фахівців, які опікуються університетськими колекціями,
заради збереження, всебічного дослідження, популяризації, та
правового захисту унікального спадку, що розкриває розвиток освіти
та науки в Україні і у світі. Для ефективного досягнення цієї мети,
перш за все необхідно мати повне уявлення про обсяги академічної
спадщини, її типологію, сучасний стан збереження, кадрові,
фінансові, правові та інші проблеми. Долучивши до цього досвід
коллег інших країн, можна, завдяки вдало вибраній тактиці, поступово
змінити відношення громадкості до університетських музеїв, зробити
їх суспільно відкритими і значущими, врятувавши таким чином від
зникнення або забуття. Перші спроби цієї роботи виносяться на
обговорення.
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Калініченко Ірина Василівна
головний зберігач фондів музею історії університету
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
muzhnu@mail.ru

Про вдосконалення організаційних та правових
засад діяльності музеїв при вищих закладах освіти
м. Харкова
Музейні колекції вищих навчальних закладів на території
України почали складатися майже одночасно з відкриттям
відповідних закладів. На протязі століть інститутські та вузівські
музеї відігравали важливу роль в освіті й вихованні студентської
молоді, а також позитивно впливали на оточуюче суспільне
середовище. Вони довели свою спроможність бути не тільки
хранителями найкращих традицій національної освіти, але й
активними учасниками сьогодення, оперативно відповідати на запити
часу.
Для подальшого розвитку музейної справи при вузах необхідно
вирішити ряд нагальних завдань, серед яких найголовнішим є зміна
ряду пунктів Положення про музей при закладах освіти або розробка
нового положення для музеїв при ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Змін
потребують також порядок обліку та реєстрації музеїв, які у Харкові
фактично проводить Обласна станція юних туристів; ситуація з
музейними кадрами (у багатьох музеях при Харківських ВНЗ посади
наукових співробітників залишилися тільки на позабюджетній основі
або взагалі скасовані, незрозумілим видається пункт про керівництво
музеєм на громадських засадах, в результаті чого деякі музеї змінили
назву на лабораторії чи центри); проблема підвищення кваліфікації
співробітниками вузівських музеїв тощо.
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Кампанелла Луіджі (CAMPANELLA LUIGI
Chemistry Department
Luigi.campanella@uniroma1.it

Феррара Вінченца (FERRARA VINCENZA)
Research Center of Science applied to Environmental
and Cultural Heritage
vincenza.ferrara@uniroma1.it

Museums Center, Sapienza University of Rome
From the history of the scientific museum to the
educational role
The history of scientific museum is particularly significant as the
structure passed through different phases well representing the different
aspects of the interaction between exposed objects and visitors. So we have
a first time, therefore of collections? a mode of honour ? for their owner; a
second time focused in wonder and curiosity (chamber of the margels??) ; a
third time focuses on the reason and on the conceptual courses inside the
museum; finally a fourth phase where the theory of the white blackboard
visitor has been replaced by the esigence ? of creating in the visitor interest
cultural attraction, curiosity and answers to his questions. This last model
plays an important role also on educational process as stratly? Bound to
find full interaction and interactivity between museums and students.
Different approaches can be followed and we want here discuss about the
best ways, basing on the different experiences.
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Кананихіна Олена Миколаївна
к. тех. н., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
k_elni@ukr.net

Соловей Анатолій Олександрович
к. істор. н., доцент кафедри соціології, філософії і права

Яценко Світлана Федорівна
директор музею історії ОНАХТ
Одеська національна академія харчових технологій

Музей Одеської національної академії харчових
технологій як зберігач традицій студентства
Навчання у вищих навчальних закладах спрямовано на
забезпечення
фундаментальної
наукової,
загальнокультурної,
практичної підготовки фахівців, які в майбутньому будуть визначати
рівень науково-технічного, економічного і соціально-культурного
прогресу, забезпечать формування інтелектуального потенціалу нації,
розвиток духовної культури українського народу, відтворення
продуктивних сил України.
Як відомо, інтелектуальний рівень населення визначається якістю
освіти.
Одне з головних завдань процесу виховання у вищих навчальних
закладах – це набуття молодим поколінням соціального досвіду,
формування у студентської молоді
розвиненої духовності,
патріотизму, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної
культури.
У плані залучення студентів до сприйняття загальнолюдських
цінностей, ознайомлення їх з найкращими зразками культурної
спадщини, тенденціями розвитку освіти і науки провідну роль
можуть відігравати музеї вищих навчальних заходів.
Музей Одеської національної академії харчових технологій був
заснований 20 червня 1973 року і на сьогоднішній день є навчальновиховним центром, який сприяє вихованню у студентів розуміння ролі
та значення обраної спеціальності, формуванню знань з історії рідної
академії та своєї держави, почуття глибокої поваги до всіх
засновників та вчених академії.
У музейних експозиціях представлені матеріали про етапи
становлення та розвитку академії, її засновників, видатних вчених,
найбільш відомих випускниках, громадських діячах, чия діяльність
пов’язана з академією.
Роботу музею очолює рада, яка розробляє плани методичної та
виховної роботи, а також забезпечує зв’язок музею з промисловими
організаціями галузі. У музеї щорічно традиційно проводяться планові
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лекції та екскурсії для усіх студентів першого курсу. Працівники
музею беруть активну участь у профорієнтаційній роботі.
Музей академії був визнаний переможцем обласного огляду
музеїв навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Крачковська Марія Антонівна
проректор з НПД та СПП
Одеський державний екологічний університет
social@ogmi.farlep.odessa.ua

Університетський музей як засіб трансляції
сучасних знань
Музей Одеського державного
екологічного
університету
активно співпрацює з різними організаціями і установами, пропагує
та розповсюджує екологічні знання.
Ділові стосунки склалися з «Одеською національною науковою
бібліотекою
ім. М.Горького» (ОННБ) – другою на Україні по
значенню після бібліотеки ім. Вернадського у м. Києві. Музей
організує екскурсії в ОННБ, де студенти ОДЕКУ ознайомлюються
з роботою, унікальними фондами і новими надходженнями 18 відділів
(особливо екології та краєзнавства) та беруть участь у різноманітних
програмах і конференціях. Наприклад, у 2011 р. це були програми:
«Різдвяні читання», «Виклик часу» - до Дня Соборності України,
«Землі оновленій в славу» - Шевченківські читання, «Сходи
космічної ери» - до Дня Космонавтики.
Має місце використання трибуни Університету екологічних
знань, створеного на базі ОННБ, для обміну інформацією про
досягнення і перспективи розвитку науки з екологічної безпеки,
відтворення
природних
ресурсів
та
раціонального
природокористування між студентами, науковцями і фахівцями.
Значна увага в роботі музею приділяється виставкам. У 2010 –
2011 н.р. створено 11 виставок, з них 4 виставки присвячені видатним
українським і російським поетам і письменникам : Т.Г. Шевченку,
Лесі Українці, Л.М.Толстому, І.А. Буніну.
Музей ОДЕКУ співпрацює з меморіальним музеєм ім. К.Г.
Паустовського, організує сумісні пересувні художні виставки з
використанням унікальних, раритетних музейних експонатів.
Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого
розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково – технічної
революції та демографічного вибуху, які призвели до глобальної
екологічної кризи. Тому одним з основних завдань Музею Одеського
державного екологічного університету є сприяння розповсюдженню
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екологічної освіти - нової філософії життя, зміни у ставленні молодої
людини як до власного здоров’я, так і до «здоров’я довкілля»,
формування глибинної екологічної свідомості, високої екологічної
грамотності за стан навколишнього середовища.
7 виставок у 2010 – 2011 р. мали екологічну тематику і були
присвяченні: Всесвітньому Дню захисту морських ссавців, ювілею
синоптичної карти, Всесвітньому Дню водних ресурсів, Всесвітньому
Дню метеорології, Всесвітньому Дню охорони навколишнього
середовища, Всесвітньому Дню авіації і космонавтики, 25-й річниці
трагедії на Чорнобильській АЕС.
В музеї діє постійна книжкова виставка навчальної і наукової
літератури з метеорології, гідрології, екології та охорони природного
середовища провідних вчених ОДЕКУ , професорів: Степаненка С.М.,
Гопченка Є.Д., Глушкова О.В., Школьного Є.П., Єфімова В.А.,
Іваненка О.Г., Ковальова В.Г., Лободи Н.С., Михайлова В.І., Міщенко
З.А., Обухова В.Є., Польового А.М., Сафранова Т.А., Суховій В.Ф.,
Ганіна Е.В., Лоєвой І.Д., Герасимова О.І., Тучковенка Ю.С., академіка
НАН України Буркінського Б.В.
Тісний зв’язок музею з «Регіональним центром розповсюдження
екологічних знань», який є структурним навчально-методичним
підрозділом ОДЕКУ, надає музею можливість підвищувати рівень
змістовності і інформативності навчально – виховних екскурсій по
експозиціях музею.
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Круглова Людмила Борисівна
к. істор. н., головний зберігач фондів Музею історії університету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
kruste@bigmir.net

Особливості розвитку Музею історії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка:
історія, традиції, здобутки та проблеми
Досліджено передумови заснування, основні етапи діяльності,
проблеми реконструкції Музею історії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Приділено увагу загальним питанням науково-фондової роботи,
розглянуто деякі колекції. Вивчено внесок Музею у розвиток
вітчизняних історичних досліджень в галузі історіографії та
джерелознавства.
Розкрито роль виставкової роботи Музею у формуванні
національно-патріотичних традицій виховання молодого покоління.
Наведено приклади зміни підходів у процес подальшого залучення
студентів до науково-пошукової та експозиційної роботи Музею.
Проаналізовано результати спільної праці з іншими музеями та
громадськими організаціями Київського національного університету
імені Тараса Шевченка – провідного науково-навчального закладу
України.
Наведено
практичні
рекомендації
щодо
використання
позитивного досвіду організації музеїв історичного профілю при
вищих навчальних закладах України, їх діяльності за сучасних умов.
Висвітлено вагомі здобутки та нагальні проблеми, сучасний стан
і перспективи розвитку Музею історії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
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Кузьменко Олена Яківна
директор музею університету
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Виставки - комунікативно–аксіологічна складова
діяльності музею університету
Згідно зі світовими тенденціями виставкова діяльність – це
майбутнє музейної справи. Музей - це дзеркало університетського
життя. З одного боку, університетський музей має науковий напрямок,
з іншого – відповідає віянням часу й світових тенденцій гуманізації
вищої освіти.
Оскільки музей університету є освітньою й просвітницькою
установою, на додаток до традиційних (тобто історичних) тем він
звертається до насущних проблем, пояснюючи їх технічну й соціальну
актуальність.
Університет готує нові покоління до життя в XXI столітті, й у
цьому зв'язку дуже важливо виробити нову програму наближення
вузівської науки до більш широких верств населення й прилучення
молоді до прекрасного.
Працюючи з молодим поколінням, необхідно використовувати
найсучасніші форми впливу. Класична музейна концепція
спостереження в університетському музеї заміняється концепцією
участі.
Саме виставкова діяльність залучає до музею творчо
орієнтовану молодь. За допомогою виставок музей здатний
оперативно реагувати на соціальне замовлення, зберігаючи стійкість
музею як інформаційно-комунікативної системи. Сучасні виставки не
обмежуються показом музейних колекцій, а являють собою весь
спектр культурної спадщини. Виставковий простір музею виступає як
комунікативна площадка, формування культурних традицій. Музейна
виставка переходить межі експонування і, органічно поєднуючи
концептуальні ідеї, художні інновації, соціально значущі акції, освітні
та розважальні заходи, постає як соціокультурний проект. Соціальнопедагогічна значимість виставок при формуванні соціальнокультурного
середовища,
актуальність
питань
підвищення
ефективності даного процесу диктують необхідність визначення
чітких методологічних основ і розробки сучасної моделі технології
виставкової діяльності.
Для збереження своєї життєздатності й привабливості у
студентському середовищі музей нашого університету постійно
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оновлює експозицію й проводить виставки, на яких об'єднано техніку
й мистецтво. Виставка "Авіація. Харків. ХАІ", де було подано роботи
харківських фотохудожників, так зацікавила студентів, що вони
почали приносити свої фотороботи.
Виставки в музеї ХАІ запам'ятовуються надовго. "Через терни
до зірок" – таку назву мала виставка заслуженого художника України
П.І. Вітренка, яку було присвячено Дню Перемоги. Втративши в 1943
р. обидві руки й ногу, він не тільки вистояв, але й довів, що людина із
сильною волею на багато що здатна. Його картини – урок мужності.
Випускник ХАІ 1976 р., заслужений льотчик-випробувач Росії П.
Тутакін, що відвідав виставку, написав у книзі відгуків: "Поражен
Вашим желанием и умением жить. Вы – Великий Человек, Ваш
пример вдохновляет". На таких прикладах студенти вчаться вмінню
самостійно будувати своє життя й гідно жити.
Студенти із задоволенням відвідують художні виставки,
виставки творчих розробок учених ХАІ, виставки – персоналії,
виставки до видатних дат та інші.
Дозвілля людини як вид діяльності є й відпочинком, і вільним
часом, важливим для розвитку особистості, і університетський музей
сприяє цьому.

Лаужіні П’єр ( LAUGINIE Pierre)
Retired, PHD, associate researcher to the GHDSO, Faculty of Orsay.
University Paris-Sud
pierre.lauginie@u-psud.fr

"Les Magiciens de la lumière" (Wizards of Light): a
History of science film as a virtual museum
“Les Magiciens de la Lumière” (Wizards of Light) is a historical
reconstruction tracing the main measurements of the speed of light, from
the XVIIth to XIXth century, a story closely related to the history of
Astronomy.
The film focuses on Foucault’s famous spinning-mirror experiment
in 1862. Indeed, from this first accurate terrestrial measurement, the
scientific status of the speed of light undergoes a dramatic change: it will
soon become a standard for the measurement of astronomical distances.
However other protagonists of this enlightening story appear or are
evoked: Galileo's famous attempt with his lanterns, Römer and Cassini
debating about Jupiter’s moons, Bradley and the stellar aberration, Fizeau
and the toothed-wheel experiment, Le Verrier, Froment and others.
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Moreover, all the instruments and part of the furniture appearing in
the film are original ones, by courtesy of several French museums or
institutions, and the actors are filmed in realistic historical environment.
Thus, watching the film may be viewed as a historical retrospective as
could be given in a science museum.
Length of the film: 60 min., format DVD. Dialogues in French,
optional English subtitles.
The film is supplemented by a DVD-2, including important scientific and
pedagogical “bonus”, in view of its use as a pedagogical tool, namely a
Science Café and a large printable documentation (PDF, 70 pages).
The audience is expected among students and scholars, science
museums and institutions of popularization of science, and any people
interested in the place of Science in our societies.
All around an obsolete linear accelerator: an
interacting museum project
What we have in mind is a long-term project: a university museum
implying heritage preservation, science pedagogy, popularization of
science and related research activities. It fits into an overall plan for
scientific culture: the “Diagonal” project including the CEA, École
polytechnique, Université Paris-Sud-11 and S[cube], a mediation
association in science.
The past: the Orsay linear accelerator and collision rings, prominent
particle Physics instruments at their time, were used, from 1985,
exclusively as storage rings for the synchrotron radiation (which started as
early as 1965). With the starting up of the synchrotron SOLEIL, the
dismantling of the whole instrument leaves room for a university museum.
What is Existing: “Sciences-ACO”, a non-profit organization,
devoted to the conservation of the first collision ring “ACO”, through its
transformation into an exhibition instrument; from the 1990’s, it became an
important actor for the popularization of science.
A short-term perspective: The complete remote-control room,
entirely rebuilt by a former engineer, Henri Borie, and other rooms now
available to incorporate the university heritage.
A long-term challenge: recovering the wonderful building which
hosted the main collision ring “DCI” – so-called “IGLOO” –, a concrete
cylindrical building 38 m in diameter and 24 m high! This wonderful
industrial architecture, including a huge travelling crane, will be an ideal
exhibition place for a university museum and related activities.
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Лобков Володимир Олексійович
к. біолог.н , завідуючий Зоологічним музеєм
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
zoomuz@te.net.ua

Роль и задачи музеев высших учебных заведений
Украины в совершенствовании учебного процесса,
научной и просветительской деятельности
Рассматриваются вопросы изменения приказа МОН № 640 2006р.
для учета категорий музеев, разработки инструктивных материалов по
учету и хранению коллекций, разработки единой компьютерной
программы учета музейных коллекций, упрощения процедуры
получения разрешений на сбор зоологического материала в природе и
др.

Лоуренцо Марта ( Lourenço Marta C.)
vice-president of UNIVERSEUM (European Network for University Heritage)
and a board member of ICOM-Portugal
Museum of Science, University of Lisbon

University collections in Europe: Challenges,
Importance, and Public access
Universities hold a very significant proportion of the heritage of
mankind and university museums are among the oldest museums in the
world. Today, university museums and collections are discussing their
traditional missions in the context of contemporary universities and
societies. They are and reassessing the uses and users of their collections.
Simultaneously, or perhaps as a consequence, the interest for university
museums and collections, their heritage and their social role is growing
worldwide. National and international associations were created, interuniversity projects are being developed, and the number of conferences,
meetings, publications and workshops has increased significantly in the
past four years.
Gradually, several university museums are already changing as a
result of this reflection – they are increasing the accessibility to their
collections, developing integrative and interdisciplinary projects,
renovating exhibitions, collaborating with local communities. This global
movement provides an opportunity for change and these initiatives deserve
to be acknowledged and better known. However it still represents a drop in
the ocean of the preservation and promotion of academic heritage and a
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tiny percentage of the potential social role of university museums. This
communication aims at discussing recent developments in university
museums worldwide, particularly in Europe.
Current challenges facing university museums and collections will be
identified and discussed. The communication will equally discuss the value
of university heritage for universities and for contemporary societies in
general, with a focus on significant recent European developments, both in
museological and in political terms.

Люта Тетяна Юріївна
к. істор .н., доцент, керівник музею,
Національний університет Києво-Могилянька Академія

lutagen@gmail.com
Могилянський музей - проблеми і виживання
Закон України про освіту не передбачає нормального
функціонування таких структур як університетські музеї. Виживання
кожного з існуючих таких закладів є цілком пристосованим до
певного університетського середовища і несе на собі ознаки певної
боротьби за виживання. Могилянський музей - віртуальний заклад,
який існує в інтернеті у вигляді вебсторінки, а насправді опіка над
цим закладом покладена на навчальну лабораторію історичних студій
НаУКМА.
В контексті 400-ліття Києво-Могилянської академії
лабораторія та університет виходять до уряду з пропозицією
створення державного університетського музейного комплексу
“Києво-Могилянська академія”.
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Медведєва Інна Миколаївна
к. пед. н., доцент, директор музею історіі ДДМА
Донбаська державна машинобудівна академія
inmedvedeva@list.ru

Проблеми організації ефективної соціальнопедагогічної діяльності музеїв вищих технічних
навчальних закладів
У статті представлені результати наукового дослідження соціальнопедагогічного аспекту діяльності музеїв вищих технічних навчальних
закладів.

Мкртчан Маріне (Mkrtchyan Marine)
science worker in History Museum of Yerevan State University,
UMAC coordinator in Armenia.
Yerevan State University
marishmuz85@yahoo.com

University History Museums as Witnesses of the
Institution’s History and Culture. (Soviet And After
Soviet Period)
There are ten university museums in Armenia. Most of Armenian
university museums were established in Soviet period. The majority of
them are history museums of university. During the Soviet period
cardinal aim for these kind of museums were to show the context in
which
the soviet ideology led, as well as to educate students in that
spirit. After the collapse of the Soviet Union, all kinds of museums of the
Republic of Armenia lost their main functions because of economic,
political, cultural, social and psychological factors. Today, the Republic of
Armenia has overcome the above-mentioned recession and many museums
have restored its functions and have developed due to practice and
experience gained in developed countries. After combating recession,
Armenian university museums tried to recover their activities.
Nowadays
the history museums of university passed into
independent conception and structure. In their base are to introduce the
history and culture of high education objectively by new expositions.
Today the biggest university museum operates in Yerevan State
University; it is meanwhile a scientific-methodical center that coordinates
this sphere for the rest of 9 university museums.
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Unfortunately unlike other profile museums the university museums
are rather passive. This problem depends on several factors, they are:
being a university structure they are subordinated to the Ministry of
Education, which does not appreciate the role of museum in education the
workers in university museums in general are not specialist in this sphere
there is a lack of professional experience.
Consequently, university museums don't carry out their essential
functions and don't serve for the pupils, students, professors and other
visitors.

Мовчун Антоніна Іванівна
канд. пед. наук, завідувач НДЛ грінченкознавства,
директор Музею Бориса Грінченка,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
teo_dosia@ukr.net

Музей Бориса Грінченка Київського університету
імені Бориса Грінченка: аспекти діяльності в
професійній підготовці фахівців
У
доповіді
розкривається
загальна
характеристика
експозиційної частини та фондів Музею Бориса Грінченка, що
відкритий у ректораті Київського університету імені Бориса
Грінченка (вул. Воровського 18/2).
Саме приміщення Музею – це архітектурна пам’ятка м. Києва
ХІХ ст. Його розташування пов’язане з київськими адресами
письменника: 1906 року він працював в організованій ним «Просвіті»
(вул. Воровського, 10); в Народній аудиторії (вул. Воровського, 26)
керована ним «Просвіта» проводила різноманітні літературномистецькі заходи; на вул. Гоголівській, 8 творив свій славнозвісний
Словник.
Титанічна праця Бориса Грінченка на ниві української культури
представлена в Музеї численними експонатами. Вишукано, з тонким
естетичним чуттям оформлено приміщення й самі стенди та вітрини.
Музей Бориса Грінченка – історико-біографічний. Значна
кількість експонатів знайомить із життєвим і творчим шляхом
письменника та його добою (к. ХІХ – поч. ХХ ст.).
В експозиції широко представлені автографічні тексти, листи та
написи Б.Грінченка, його дружини, письменниці Марії Загірньої і
їхньої доньки – перекладача й письменниці Насті Грінченко.
Експозиція репрезентує рідкісні та унікальні світлини з
родинного архіву письменника, надані Інститутом рукопису ЦНБ
імені В.Вернадського, фотонатурні листівки, які відображають місця
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їхнього мешкання та перебування; прижиттєві видання Грінченкових
творів, аналоги яких знаходилися в книгозбірні письменника.
У вітринах музею – табличка з дверей квартири, у якій
творилася геніальна праця української лексикографії «Словарь
української мови», ідентичні шкільні речі к. ХІХ – поч. ХХ ст.,
вжиткові предмети з Харківщини, де він народився, та Олексіївки
(тодішня Катеринославщина), де шість років учителював письменник.
Робота Музею Бориса Грінченка – поліфункціональна. З часу
його відкриття він став важливою складовою системи навчальнонаукової та соціально-гуманітарної роботи зі студентами. Система
роботи Музею спрямована на залучення студентської молоді до
джерел патріотизму, національної свідомості, поваги до національних
цінностей українського народу, формування освіченої й розвиненої
особистості.
Людина феноменальної працьовитості, Борис Грінченко за свій
короткий шевченківський вік залишив безцінні скарби своєї
діяльності: зібрав і опублікував тритомне видання “Этнографические
материалы, собранные в Черниговской и соседней с ней губерниях”,
свою літературну творчість (поезію, прозу, драматургію і
публіцистику) і велике, створене ним мовознавче диво, – «Словарь
української мови», що, якби він був навіть єдиним у творчій спадщині
Б.Грінченка, то увіковічив би пам'ять вченого.
Б.Д.Грінченко один із перших дбав і про розвиток української
видавничої та просвітницької справи. Був переконаний, що справа
освіти для українців – це справа національного відродження.
І ця особистісна характеристика діяча, чиїм іменем названо
Університет, викликає в студентів почуття поваги до своєї альмаматер.
Роботу
Музею
організовує
та
координує
НДЛ
грінченкознавства. Музей співпрацює з історичними та літературномеморіальними музеями, товариствами «Просвіта», навчальними
закладами, архівами України та науковцями-грінченкознавцями.
У доповіді проаналізовані аспекти діяльності Музею
Б.Грінченка, пов’язані з тими завданнями, що стоять перед ним як
важливої складової навчального закладу:
– формування в студентської молоді та випускників загальноосвітніх
шкіл соціально-громадського досвіду на прикладах історичного
минулого та суспільно-значимих історичних постатей України;
– розширення і поглиблення професійної підготовки майбутніх
фахівців засобами поза аудиторної роботи та музейної педагогіки;
–
надання
допомоги
професорсько-викладацькому
складу
Університету в упровадженні науково-дослідницьких форм роботи зі
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студентами (підготовка, організація та проведення наукових заходів із
проблем грінченкознавства (експедицій, грінченківських читань,
конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, розробка текстів
екскурсій по Музею та підготовка студентів-екскурсоводів тощо);
– вивчення, збереження і раціональне використання історикокультурної спадщини України, зокрема й громадсько-культурної,
науково-просвітницької, літературної і педагогічної спадщини Бориса
Грінченка;
– науково-методична підтримка наукових досліджень студентів,
аспірантів,
докторантів,
які
займаються
проблемами
грінченкознавства;
– ознайомлення широкої громадськості з науковою діяльністю Музею
та популяризація наукових здобутків з проблем грінченкознавства у
засобах масової інформації.
Музей також проводить дослідницьку роботу: систематично
поповнює свої фонди шляхом проведення експедицій, роботи з
архівами та обмінними фондами бібліотек України; забезпечує
збереження ксеро- та фотокопій, створює і поповнює електронну
грінченкознавчу базу, стаціонарні експозиції та виставки; бере участь
у міських, всеукраїнських та міжнародних культурно-освітніх
заходах.
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Морозов Олександр Сергійович
завідувач Музею рідкісної книги
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
asmor1966@ukr.net

Музейні форми роботи з книжковими пам’ятками (з
досвіду роботи Музею рідкісної книги Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя)
У доповіді розглядається досвід експозиційної, екскурсійної та
науково-просвітницької
діяльності
Музею
рідкісної
книги
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. За 25річний період його діяльності. Особлива увага приділяється досвіду з
виявлення стародруків, рідкісних та цінних видань у фондах
бібліотеки, створенню електронних каталогів та науковобібліографічних описів книжкових колекцій.

Муравська Світлана Василівна
к. істор. наук, керівник наукового відділу
Львівський інститут економіки і туризму
svitlana_muravska@i.ua

Вузівські музеї Західної України: спроба
характеристики
Доповідь включає аналіз діяльності музеїв в університетах,
інститутах, коледжах та технікумах семи областей Західної України.
Включено отримані автором в результаті досліджень статистичні та
змістовні дані по музеях даної категорії. При аналізі останніх
застосована класифікація Ю. Павленка. Зроблено огляд більше 200
ВНЗ регіону, в яких існує, за даними автора, 83 музеї.
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Нестеренко Поліна Віталіївна
к юр. н., доцент кафедри економічної теорії і права,
Харкiвській гуманітарний університет
«Народна українська академія»
rector@nua.kharkov.ua

Совет музея в культурно-образовательном
пространстве учебного заведения
В последние годы за музеем прочно закрепилась
образовательно-воспитательная функция. Музей правомочно считать
институтом социально-культурной деятельности, дополняющим и
углубляющим работу учебного заведения.
Помочь музею в этой огромной важной работе и призван Совет
музея, созданный в Народной украинской академии (НУА) в 2009-м
году. В его функции входит координирование, консультирование и
организация основных направлений деятельности музея. С этой
целью из числа членов Совета музея создаются рабочие группы во
главе с членами Совета музея: поисковая, экскурсионная,
информационная, исследовательская, учебная, культурно-массовая,
фондовая.
Особую ценность в музее истории НУА представляет фонд –
«Персоналии». Формирование фонда осуществляется не только
сотрудниками, но и всеми учащимися Академии. Эта работа помогает
по иному взглянуть на жизнь и деятельность преподавателя,
формирует у студентов и школьников уважительное отношение к
личности педагога.
В докладе также рассмотрены подходы в организации Советом
музея и других направлений музейной работы, в том числе ее
правовых аспектов.
Совет музея сотрудничает с музеями других организаций и
специалистами государственных музеев, изучает и обобщает опыт
вузовских музеев.
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Перцева Жаннета Миколаївна
директор музею історії ХНМУ
Харківський національний медичний університет
muzeukhnmu@mail.ru

Музей історії Харківського національного
медичного університету – зберігач традицій
університетської культури
У доповіді коротко подається історія найстарішої в Україні
Харківської вищої медичної школи і розвитку в університеті музейної
справи. Представлена характеристика музею історії ХНМУ, який
зараз має статус зразкового, за всіма напрямками музеєведення, що,
крім загальних відомостей, дає уявлення про музейний фонд і
колекції, експозиційну, науково-дослідну, навчально-освітню та
екскурсійну роботу музею. Значна увага в доповіді приділяється
показу великої і важливої ролі музею, яку він відіграє у навчальній і
виховній роботі серед студентства, збереженні університетських
традицій. Цікавим, на наш погляд, є те, що історія розвитку вузу
розкривається через долі окремих представників його колективу прекрасних медиків минулого й сучасності. Це дає змогу долучити їх
високі духовні якості до виховання у студентів-медиків таких
необхідних у медицині рис, як милосердя, співчуття, гуманізм,
відповідальність за життя людини, що звернулася по медичну
допомогу.

Перцов Сергій Геннадійович
старший музейний доглядач
центру соціально-гуманітарної роботи та дозвілля ХНУВС
Харківський національний університет внутрішніх справ
naukahnuvs@mail.ru

Університетський музей як центр історичних
досліджень
Музей історичного профілю в університеті здатний виступати
не тільки в якості центру науково-просвітницької роботи, а й
окремого осередку історичних досліджень, котрі можуть бути
спрямовані не тільки на висвітлення історії заснування та подальшого
розвитку відповідного вищого навчального закладу, але й історичні
дослідження, спрямовані на ті галузі професійної діяльності, що є
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профільними для організації навчання в ньому та взагалі
передумовами для виникнення відповідної системи освіти. Такого
роду дослідження здатні виявити значущі закономірності та головні
тенденції в розвитку тій чи іншої галузі професійної діяльності,
надати нову інформацію з узагальнення досвіду прийняття рішень
суб’єктів організаційно-управлінської діяльності, нового бачення
проблем і перспектив щодо їх успішного вирішення. Це, в свою чергу,
може представляти неабиякий інтерес для підняття рівня культури та
організації управлінської діяльності в даній професійній сфері на
значно вищий щабель.

Писаревська Наталія Володимирівна
директор Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ»
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут”
museum@kpi.ua

Державний політехнічний музей у створенні
сучасного іміджу університету
Важливою задачею в роботі музею є подання інформації про
історію становлення та розвитку університету, який був
започаткований як один з перших інженерних навчальних закладів в
Російській Імперії і завдяки зусиллям педагогів і створених ними
наукових шкіл сформував високий статус інженера. Така інформація
дає можливість майбутнім студентам визначити рівень знань, які вони
отримають в ході навчання, та підняти престиж майбутньої професії.
Цей вид діяльності музею направлений з одного боку на
зацікавленість школярів стати студентами НТУУ „КПІ”, а з іншого –
утримати обдаровану молодь в Україні. І розпочинається він з
наймолодшого шкільного віку з музейної педагогіки, яку провадить
політехнічний музей на базі дитячого садка-школи „Кияночка”
протягом останніх десяти років. В музеї вони дізнаються, що саме
завдяки випускникам КПІ став можливим бурхливий розвиток техніки
у 1930-х роках, а в 1970-х – надзвичайний прорив у космос. Сьогодні
наш університет є найбільшим навчальним закладом України: кожний
шостий студент м.Києва – студент КПІ, кожен 25-й професор і доцент
України – це викладач КПІ, серед політехнічних закладів освіти
кожний 5-й факультет і кафедра – це факультет або кафедра КПІ.
Чимала заслуга такої популярності цього навчального закладу в
роботі політехнічного музею”.
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Салата Сергій Анатолійович
військовослужбовець, пошукувач
Центр памяткознавства НАНУ та УТОПІК

Казанцева Лілія Вікторівна
к. фіз..- мат.н., н. сп. АО КНУ, завідувач Астрономічного музею
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
likaz@observ.univ.kiev.ua

Музеєфікація пам’яток історії та архітектури на
прикладі Астрономічної обсерваторії Київського
національного університету
Згідно музейній теорії, будь який предмет, що зберігається в
музеї, перш ніж стати експонатом, має бути ретельно вивчений.
Необхідно віднайти його зв’язки з іншими об’єктами колекції,
персоналіями та оточуючим середовищем; виявити його
автентичність, часову типовість або унікальність, передумови та
наслідки вининення; оцінити культурну, суспільну, галузеву,
регіональну, світову вартість та інше.
Багато вищих навчальних заладів до сьогодні використовують
будівлі, спеціально спроектовані і збудовані для них знаними
архітекторами минулого, або ж інші історичні приміщення. Хоча
територіально вони часто не підпорядковані безпосередньо
університетським музеям, але вивчення цих об’єктів дуже важливе,
особливо, якщо музей має профіль історії ВНЗ або його підрозділу. Це
розширює межі експозиції, робить історичну розповідь більш повною
і різнобічною. А з іншого боку, дозволяє більш аргументовано
виконувати пам’ятоохоронні заходи.
В університетській обсерваторії, яка виникла на київському
пагорбі 167 років тому, збереглись первинна головна будівля з
прибудованим спеціальним павільйоном для стаціонарного
інструменту, професорський флігель та декілька трохи молодших
споруд. Всебічне вивчення цих пам’яток тісно пов’язане з тематикою
Астрономічного музею.
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Самойленко Любов Григорівна
завідувачка Археологічного музею
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра археології та музеєзнавства
arch@univ.kiev.ua

Місія університетського музею і його місце в
структурі вищого, навчального закладу та у
музейній мережі міста
Більшість дослідників погоджуються, що поняття «музей»
з’явившись у культурному вжитку людства понад дві з половиною
тисячі років тому, з плином часу і розвитком людської цивілізації
постійно змінювалось, наповнюючись новим змістом. Поступово у
системі цінностей європейського суспільства укорінилася уява про
музей як про особливу соціокультурну багатофункціональну
інституцію, установу, що ціленаправлено накопичує зберігає,
досліджує, тлумачить, експонує і пропагує матеріальні і нематеріальні
свідоцтва про людину, її культуру, історію і навколишнє середовище з
метою освіти, розвитку науки, навчання і є необхідним атрибутом
суверенної держави.
У цьому складному багатовіковому процесі інституалізації музеї
університетів зіграли вирішальну роль. Саме в університетах,
встановлюються тісні зв’язки музеїв з конкретними галузями знання.
Саме в університетах музеї перетворилися на храми науки, а наука
міцно увійшла у царину музейної діяльності, впливаючи як на
організаційну структуру музеїв, так і на принципи комплектування
музейного зібрання, його вивчення та принципи експонування.
У ХІХ ст., за часів активного розвитку музеїв, орієнтованих на
вирішення освітніх завдань, музеї при вищих навчальних закладах
ставали, у відповідності до університетських статутів, обов’язковими
структурними підрозділами ВНЗ з чіткими функціями і джерелами
фінансування. Вони також першими відкривали свої зібрання для
широкого загалу пересічної публіки, діючи на благо суспільства, його
прогресу і входили у перелік характерних явищ культурного життя
свого міста і регіону. Все це спонукало до визнання важливої місії
університетського музею, сприйняття його однією з важливих форм
організації науки, а також засобом освіти і виховання.
Сучасна законодавча база України музей при ВНЗ характеризує
лише як засіб виховної роботи, що працює на громадських засадах. У
таких музеях не передбачається музейний персонал, а вся діяльність
музею ґрунтується на системі позашкільної освіти та на безоплатній
роботі громадського активу.
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Відсутність чіткого визначення у сучасних законодавчих актах
місця музею в структурі ВНЗ як необхідного підрозділу, що разом з
архівом і бібліотекою складають єдиний освітній, науковоінформаційний і комунікаційний блок, шкодить науково-дослідній,
експозиційній та фондовій роботі університетських музеїв.
Збереження застарілих радянських поглядів на музей університету
призводить до залишкового принципу у фінансуванні, недостатнього
кадрового забезпечення. до низького рівня використання його
потенціалу у культурному просторі міста.

Сичова Вікторія Вікторівна
к. істор. н., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики
Харківський регіональний інститут державного управління
національної академії державного управління
при Президентові України
viktoriya-sychova@yandex.ru
Функціонування мережі музеїв інститутів у системі
Національної академії державного управління при
Президентові України: проблеми та нові підходи
Охарактеризовано профіль, стан та проблеми функціонування
музеїв регіональних інститутів державного управління в системі
Національної академії державного управління при Президентові
України. Запропоновано нові підходи до функціонування даних музеїв
в контексті викликів часу, нової концепції культурної політики,
потреб даних вищих навчальних закладів та вимог до підготовки
державних службовців.
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Сторожко Тетяна Сергіївна
студентка ІІІ курсу історичного факультету

Казанцева Лілія Вікторівна
к. фіз..- мат.н., н. сп. АО КНУ, завідувач Астрономічного музею
likaz@observ.univ.kiev.ua
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Різноманітність тем, які може розкрити колекція
університетського музею на прикладі
Астрономічного музею КНУТШ
Університетський музей будь якого профілю, особливо вищих
навчальних закладів, що мають довгу історію, здатні розкрити значно
більше тем, ніж тематика певної дисципліни. Будучи часто не дуже
великими за розмірами і за штатами, такі музеї несуть в собі багато
функцій, важливих для суспільства.
Перш за все, вони демонструють етапи створення, становлення
та розвитку кафедри, факультету, ВНЗ. Вони передають історію
місцевості, на якій виник навчальний заклад або його структура,
зв’язки колективу з місцевою громадою, соціальні та політичні
особливості часового проміжку існування закладу. Тобто, музей
виконує певну краєзнавчу та історичну функцію для регіону свого
впливу. Університетський музей розповідає історію розвитку певної
наукової галузі як у місцевому так і у світовому масштабі – функція
наукового музею. Безумовно, кожен музей ВНЗ переповідає долі
видатних науковців, викладачів та випускників закладу – меморіальна
функція. Демонстрація спеціальних приладів наукових досліджень,
їхній розвиток та видозміни часто протягом століть обумовлюють
функцію технічного музею. Багато музеїв володіють обємними
архівами , деяки - бібліотеками спеціальної тематичної літератури,
художніми творами, що розширює їхні функції та можливості. А
спеціальні демонстраційні матеріали та наочні зразки роблять ці музеї
важливими нвчальними підрозділами.
Тому залишається не зрозумілим нехтування на даному
історичному етапі такою безцінною академічною спадщиною, яка
багато в чому може ще прислужити суспільству.
Все перераховане в повній мірі відноситься до Астрономічного
музею при Астрономічній обсерваторії КНУТШ.
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Татарчук Віталій В’ячеславович
завідувач відділу Історії Київського політехнічного інституту
Державний політехнічний музей при
Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут
batab@ukr.net

Відображення історії авіації України в експозиції
Державного політехнічного музею при НТУУ „КПІ” як
складова частина підготовки майбутніх інженерівавіабудівників
В доповіді викладено принципи й засади відображення історії
найбільш швидкого виду транспорту – авіації – в Україні в
Державному політехнічному музеї при НТУУ «КПІ» як наочний
приклад навчального заходу складової частини підгтовки студентів
Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» – майбутніх інженерів-авіабудівників.

Тихоненко Людмила Олексіївна
завідуюча музею історії ХНУРЕ
Харківський національний університет радіоелектроніки
museum@kture.kharkov.ua

Музей історії ХНУРЕ. Минуле, сьогодення та
перспективи розвитку
ХНУРЕ має давню і багату історію. Заснований як інженернобудівельний інститут у 1930 році він пройшов складний шлях
розвитку, кілька разів його профіль змінювався у зв'язку з гострою
необхідністю в підготовці фахівців для нових напрямів науки і
техніки. Вже у 30-і роки ХХ століття у ХІБІ на кафедрі архітектурного
проектування
існував архітектурний музей. Після Великої
Вітчизняної війни сталася зміна профілю інституту, яка спричинила і
реорганізацію музею. У перші роки існування Харківського гірського
інституту (ХГІ) при кафедрі геології був створений геологічний
музей, який мав в своєму розпорядженні дві колекції мінералогічну і
палеонтологічну.
Музей історії ХНУРЕ існує з 1983 року. За час свого існування
він став культурно-освітнім центром університету і невід’ємною
структурною частиною. Багаточислені музейні виставки, екскурсії,
тематичні заходи стали невід'ємною частиною культурного життя
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університету, роблячи музей історії вузу місцем перетинання
культурних і наукових традицій.
Музей історії ХНУРЕ - живий літопис формування, становлення
й розвитку вузу. Він наочно демонструє досягнення ХНУРЕ й
допомагає студентській молоді не тільки сприймати накопичений
історичний досвід, одержувати нову інформацію, ідейний імпульс і
емоційний заряд, але й формувати духовні цінності. Кожний
відвідувач стає свідком минулого - у цьому йому допомагає особлива
атмосфера, що панує в експозиційному
залі. Музей активно
співробітничає з державними музеями, архівами та організаціями м.
Харкова.
Сьогодні музей стоїть на початку нового і цікавого етапу свого
розвитку. Колектив музею історії ХНУРЕ наповнений творчими
пошуками прагне розбудовувати музейну справу у вузі в кращих
традиціях музейного будівництва в Україні.

Турчина Людмила Валеріївна
к. істор. н., доцент кафедри українознавства
Запорізькій національний технічній університет
lturchina@ukr.net

Особистість на службі у Кліо (Б. Гордєєв та музей
ЗМІ ім. В. Чубаря – ЗДТУ)
У доповіді висвітлено неоціненний внесок кандидата історичних
наук, доцента Б.Гордєєва у справу зародження та функціонування
музею ЗМІ ім.. В. Чубаря. З акцентовано увагу на його таланті
запалювати власним ентузіазмом колег та, особливо, студентську
молодь. Про аналізовано результати діяльності під його керівництвом
групи «Пошук».
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Федченко Юлія Степанівна
к. ф.-м. н., зав. відділом організаційно-виховної роботи ОНАХТ
fedchenko_julia@ukr.net

Кананихіна Олена Миколаївна
к. тех. н., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
k_elni@ukr.net

Яценко Світлана Федорівна
директор музею історії ОНАХТ
Одеська національна академія харчових технологій

Музей історії Одеської національної академії
харчових технологій
Зазначено, що значну роботу щодо виховання студентів
проводять працівники музею Одеської національної академії харчових
технологій (ОНАХТ), який є навчально-виховним центром, що
допомагає формувати студентам розуміння ролі та значення обраної
спеціальності, знання історії академії та своєї країни, почуття поваги
до всіх засновників і вчених академії.
Описано цілі, основні завдання та принципи роботи музею.
Вказано нововведення та основні досягнення, результати спільної
діяльності академії, музею та студентства.
Виокремлено
тісну взаємодію музею історії академії з
наступними підрозділами академії: зі студентським самоврядуванням
ОНАХТ, з Радою ветеранів ОНАХТ, зі Спілкою випускників ОНАХТ.
Відзначено необхідність співпраці музею зі студентством.
Показано, що ознайомлення студентів, починаючи з першого курсу, з
історією академії це виховання патріотизму до свого факультету, вузу,
рідної країни, а розповідь про видатних науковців та діячів академії,
їх здобутки – стимулювання до навчання, творчої діяльності. Участь у
волонтерській роботі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які
працювали в ОНАХТ- прояв гуманізму, толерантності тощо.
Описано основні проблеми та труднощі, які виникають у
процесі роботи музею історії ОНАХТ та шляхи їх подолання.
Відображено активну участь у різноманітних конкурсах,
визнання та перемога в обласному конкурсі музеїв навчальних
закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
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Хаєцький Олександр Петрович
к. істор. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства
та спеціальних історичних дисциплін
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
aleks.khaetsky@yandex.ua

Музейний комплекс Миколаївського національного
університету імені В.О.Сухомлинського: історія
створення та перспективи розвитку
В даному повідомленні висвітлені основні етапи становлення,
сучасний стан та перспективи розвитку музейного комплексу
Миколаївського
національного
університету
імені
В.О.Сухомлинського, подано загальний опис його колекцій та
експозицій, проаналізовано зміст та форми науково-освітньої роботи.
Становлення
музейного
комплексу
МНУ
імені
В.О.Сухомлинського є невід’ємною складовою розвитку навчального
закладу, що веде свою історію від заснованого 1913 р. Миколаївського
учительського інституту. Перша спроба створення в навчальному
закладі музею науково-педагогічного профілю була здійснена в
середині 20-х років ХХ ст. В другій половині 80-х років ХХ ст.
створено музей історії Миколаївського державного педагогічного
інституту.
Реорганізація Миколаївського педагогічного інституту в
університет та надання йому в 2010 р. статусу національного
спричинили необхідність реконструкції музею та приведення його у
відповідність із завданнями, які стоять перед університетом
класичного типу. Триває розпочата кілька років тому розбудова
університетського музейного комплексу, який нині складається з
чотирьох спеціалізованих музеїв - Музею історії університету (до
100-річчя навчального закладу здійснюється реконструкція цього
музею), Музею археології та етнографії Навчально-наукового
інституту історії та права (відкритий в 2009 р.), Музею-лабораторії
педагогічної освіти Миколаївщини (відкритий в 2011 р.), Музеюлабораторії по впровадженню спадщини В.О.Сухомлинського
(відкритий в 2004 р.) Інституту педагогічної освіти та кількох
позамузейних об’єктів.
Музейні колекції та експозиції відображають історію
навчального закладу, особливості становлення та розвитку
педагогічної освіти Миколаївщини та впровадження педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського, матеріальну культуру місцевого населення від
доби каменю до пізнього середньовіччя та історію археологічних
досліджень на території області, а також етнографічні особливості
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регіону. На базі музеїв проводяться екскурсії та інші форми освітньомасової роботи, організовано наукові дослідження студентів.

Харчук Андрій Іванович
директор музею,доцент кафедри управління,
правового забезпечення та дізнання
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Музей ЛДУ БЖД як засіб збереження традицій
навчального закладу
У
доповіді
розгорнуто
важливість
та
актуальність
функціонування музею на території навчального закладу. Музей дає
можливість екскурсантам дізнатися про становлення університету,
розвиток пожежництва у даному регіоні. Кожен зал музею
присвячений певній тематиці, від історичної до реалій сьогодення. У
музеї розповідається про славетні здобутки навчального закладу від
училища до університету, а також про різні сфери діяльності та
міжнародні відносини. Окремий зал присвячений памяті героїв, що
брали участь у ліквідації Чорнобильської аварії та вшануванню тих
випускників, що досягли звання генерала.

Хеленюк Анастасія Анатоліївна
к. істор. н., директор музею історії НУ «ОА»
Національний університет «Острозька академія»
anastasija.khaleniuk@gmail.com

Музей історії Національного університету
«Острозька академія» - етапи формування та
сучасний стан
Формуваня музейної колекції НаУОА триває з 1997 р. від дня
створення Центру вивчення спадщини Острозької академії, діяльність
якого започаткувала збір матріалів для створення музею. Перша
експозиційна зала була присвячена історії Острозької академії XVI-го
століття та поступово наповнювалась експонатами з діяльності
відродженої академії. З кожним роком експозиційні приміщення
Музею розширювались, збільшувалась кількість експонатів. Музей
одразу ж після створення почав проводити екскурсійну діяльність,
продовжуючи і науково-дослідну, і фондову роботу. В 2007 році на
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ректораті було прийнято рішення виділити зі складу Центру вивчення
спадщини Острозької академії Музей в окремий підрозділ
університету. В цьому ж році Музей історії Острозької академії був
зареєстрований як Музей при ВНЗ.
Сучасний музей історії Острозької академії є невід’ємною
частиною діяльності університету. Експозиція музею побудована за
хронологічним принципом і розкриває історію Острозької академії від
заснування до сьогодні в нерозривному зв’язку з історією України.
Музей складається з 6 окремих експозиційних залів, які знаходяться
на території університету, зокрема: експозиція історії Острозької
академії, студентсько-викладацький храм преподобного Федора
Острозького – пам’ятка архітектури XVIII ст., в якому розміщена
колекція іконопису, експозиція стародруків та рідкісних книг,
підземелля монастирського костелу 1775-1832 рр., підземна художня
галерея, експозиція історії приміщень сучасної Острозької академії.
Музей проводить активну екскурсійну роботу. За пів року музей
відвідує близько 1000 гостей. Серед відвідувачів: студенти, школярі з
майже усіх регіонів України, делегації від органів державної влади,
громадських і культурних організацій, засобів масової інформації,
приватні особи, гості з Росії, Польщі, Литви, США, Канади,
Німеччини та інших країн. Крім того, музей є навчально-методичною
базою для проведення лекційних та семінарських занять з курсу
«Історія Острозької академії», що є обов’язковим для вивчення на всіх
спеціальностях університету.
Худолей Оксана Сергіївна
к. істор. н., доцент кафедри історії
Черкаський державний технологічний університет
istorija_ukr@mail.ru

Роль музею ВНЗ у вихованні студентської молоді (на
прикладі музею історії Черкаського державного
технологічного університету)
Доповідь розкриває основні етапи становлення музею історії
Черкаського державного технологічного університету, починаючи з
1960 року,
формування його експозиції, поповнення новими
експонатами з моменту оформлення музею з 1998 року.
Характеризуються напрями діяльності музею, особливо акцентується
увага на ролі музею у вихованні студентської молоді. В доповіді
наводяться відомості про використання в екскурсійній роботі
матеріалів, що висвітлюють життя та діяльність видатних вчених,
доля яких була пов’язана з Черкаським державним технологічним
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університетом; інформація про досягнення та винаходи, зроблені в
стінах даного навчального закладу, про досягнення на науковій та
професійній ниві випускників університету різних років.
Цимбала Ольга Стефанівна
завідувач Навчального музею культури, освіти та еволюції туризму,
асистент кафедри туризму і готельного господарства
Львівський інститут економіки і туризму

Навчальний музей як центр формування й апробації
професійних навичок
У статті розкрито роль Навчального музею культури, освіти та
еволюції туризму Львівського інституту економіки і туризму у
формуванні професійних знань, умінь й навичок, а також їх апробації
студентами туристичного напрямку. Охарактеризовано моделі
застосування здобутого теоретичного матеріалу з профільних
предметів під час практичних заходів, що відбуваються на базі музею.
Продемонстровано способи залучення студентів до активної музейноекскурсійної роботи, шляхом актуалізації окресленої діяльності у
туристичній індустрії.
Шидловський Ігор Віталійович
к. біол. н, завідувач Зоологічного музею
кафедри зоології біологічного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка
shydlyk@gmail.com

Роль і статус вузівських природничих музеїв у
суспільстві
У доповіді йдеться про природничі музеї вищих навчальних
закладів, як вони використовуються у сучасному суспільстві і що
несуть до відвідувача. Згадано про історію виникнення
університетських музеїв та їх статус у тогочасному суспільстві.
Наголошено на сучасному статусі університетських музеїв.
Алла Павлівна Мосцева
Харківський Національний
Педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
root@hnpu.edu.ua
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