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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів уявлення про систему обліку музейних 

предметів та колекцій, його державне та нормативне регулювання, види фондової та 

облікової документації, оцифрування музейних колекцій та електронний облік. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

знати базові поняття та терміни музейної справи; основи законодавства 

України у сфері культури та музейної справи; напрямки діяльності та організаційну 

структуру музейних установ; роль музейних установ в суспільстві; тенденції розвитку 

музейної галузі в Україні і світі; 

вміти застосовувати основні терміни та категорії музейної справи; збирати, 

систематизувати та презентувати інформацію про досвід функціонування сучасних 

музейних установ; 

володіти елементарними навичками роботи з науковою та навчально-

методичною літературою, джерельної критики, використання іншомовних фахових 

джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Музейний облік та музейна документація» передбачає ознайомлення студентів з 

сучасною нормативно-правовою базою з питань музейної справи та обліку музейних 

колекцій, системою обліку та музейної документації, сучасними тенденціями з оцифрування 

музейних колекцій та електронного обліку. Дисципліна пов’язана з курсом «Наукова 

організація фондів музеїв», доповнюючи навички студентів уміннями з обліку музейних 

колекцій, як важливої складової фондової діяльності музеїв. Значна частина аудиторних 

годин відведена під практичні заняття, на яких студенти отримують практичний досвід 

роботи з обліковою документацією. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): аналіз чинних нормативних документів щодо обліку музейних 

колекцій, отримання уявлень та вмінь з обліку музейних предметів та руху музейних 

колекцій, вивчення сучасних світових тенденцій в сфері обліку музейних фондів, їх 

оцифрування та електронного обліку, аналіз міжнародних стандартів опису музейних 

предметів та українських аналогів, існуючих українських та іноземних зразків програмного 

забезпечення для оцифрування музейних фондів та електронного обліку музейних колекцій. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. знати основи нормативно-правового 

регулювання системи обліку музейних 

колекцій 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота ЗМІ1 

6 

1.2. знати етапи обліку музейних колекцій, 

види та форми документації 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

практична 

робота 

4 

1.3. знати сучасні тенденції з 

оцифрування музейних колекцій та 

електронного обліку 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

практична 

робота 

12 
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1.4 знати стандарти опису музейних 

предметів та електронні бази обліку 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота ЗМІ2 

6 

1.5. знати положення та інструкції щодо 

ведення та зберігання облікової і 

фондової документації, систему 

документації та методику обліку, 

правила прийому предметів у музей 

та їх реєстрації, принципи та форми 

наукової інвентаризацїі 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

екзамен 20 

2.1 вміти працювати з музейною 

інструкцією 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

практична 

робота 

4 

2.2. вміти працювати з основними видами 

документації на матеріально-

відповідальне зберігання 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

практична 

робота 

4 

2.3 вміти здійснювати науковий опис та 

класифікацію музейних предметів  

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

практична 

робота 

4 

4.1 організація облікової роботи 

фондового відділу музею, дотримання 

правил обліку 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

індивідуальне 

завдання 

10 

4.2. застосування інформаційних 

технологій для обліку та 

популяризації музейних колекцій 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

індивідуальне 

завдання 

10 

4.3. застосування у професійній 

діяльності методів ведення облікової 

документації 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

екзамен 20 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання  

дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 

Знання нормативно-правової бази музейної та 

пам’яткоохоронної справи, визначеної 

вітчизняним та міжнародним законодавством, 

дотримуватись вимог професійної етики. 

+    + +      

Знати та вміти застосовувати інформаційно-

комп’ютерні технології у професійній діяльності; 

передбачати та прогнозувати результат 

використання інформаційних технологій. 

  + +      +  

Володіти методикою аналізу та класифікації 

джерела (музейного предмету), визначати 

провідне значення музейних предметів як 

першоджерел. 

       +    

Організовувати роботу з поточного, 

довгострокового і оперативного комплектування 

музейних предметів, забезпечувати облік та 

збереження музейних колекцій. 

+ +   +  +  +  + 
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Результати навчання  

дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 

Володіти навичками атрибуції музейних 

предметів та культурних цінностей, їх наукового 

опису та інвентаризації. 

       +    

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1: РН 1.1 - 6 балів / 4 бали*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2: РН 1.4 - 6 балів / 4 бали. 

3. Індивідуальне завдання 1: РН 4.1 - 10 балів / 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 4.2 - 10 балів / 6 балів. 

5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗМ 1): РН 1.1, 2.1, 2.2, .2.3 – 

16 балів / 9 балів.  

6. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗМ 2): РН 1.3 - 12 балів / 7 балів.  

 

* максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: екзамен.  

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: знати положення та інструкції щодо 

ведення та зберігання облікової і фондової документації, систему документації та методику 

обліку, правила прийому предметів у музей та їх реєстрації, принципи та форми наукової 

інвентаризації, застосування у професійній діяльності методів ведення облікової 

документації. 

- форма проведення екзамену – усна, види завдань –  завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів: бали, отримані за практичні заняття та модульні контрольні роботи; бали, отримані 

за виконання завдань самостійної роботи, а також бали, отримані під час складання 

підсумкового контролю (екзамену). 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 – 8. 
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Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час практичних занять, оцінювання  

індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт. 

 

Виконані індивідуальні завдання у формі презентації, доповіді, реферату або есе 

студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення модульного контролю з 

відповідного Змістового модулю.  

Критерії  оцінки індивідуального завдання:  

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   10-9 балів; 

• обґрунтоване розкриття проблеми      8-7 балів; 

• тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 6-5 балів; 

• робота переважно компілятивного рівня     4-3 бали; 

• розкритий лише один окремий аспект  теми        2-1 бали. 

Теми індивідуального завдання з кожного змістовного модулю викладач пропонує 

студентам на першому занятті відповідного модулю.   

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного практичного 

заняття (доповідь, презентація, доповнення, участь у дискусії, практична робота).  

Під час практичного заняття студент має можливість досягти від 1 до 4 балів.  

Критеріями оцінювання відповіді чи презентації студента є: 

• повнота розкриття питання     1 бал; 

• логіка викладення      1 бал; 

• використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Частина практичних занять з курсу може відбуватись в музеях Київського університету 

імені Тараса Шевченка або інших музеях м. Києва. Під час цих занять робота студентів 

також оцінюється за шкалою від 1 до 4 балів. 

• студент на занятті проявляє інтерес до теми, уважно слухає музейного співробітника, 

задає додаткові питання, активно долучається до практичної роботи   4 бали, 

• студент на заняття проявляє інтерес до теми, уважно слухає музейного співробітника, 

задає додаткові питання, практичної діяльності уникає     3 бали, 

• студент на занятті слухає музейного працівника, інколи задає питання   2 бали, 

• студент присутній на практичному занятті      1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК). Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. 

МК проводиться письмовій формі у вигляді тестування. Тест містить 6 тестових завдань, 

правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, яку 

студент може набрати за МК – 6 балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній 

роботі, не допускається до складання МК, і даний модуль йому не зараховується. У випадку 

Змістовий модуль 1  

Музейний облік та види облікової 

документації 

Змістовий модуль 2 

Оцифрування та електронний облік музейних 

колекцій 

Екзамен 

32 залікових бали 

(максимум) 

28 залікових балів 

(максимум) 

 

 

 

 

40 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(індивідуальне 

завдання) 

Практичні 

заняття 

Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(індивідуальне 

завдання) 

Практичні 

заняття 

Модульний  

контроль 

10  

(максимум) 

16 

(максимум) 

6 

(максимум) 

10 

(максимум) 

12 

(максимум) 

6 

максимум 
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відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних контрольних 

робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів 

при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-3 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум 

для допуску до екзамену – 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 19 17 24 60 

Максимум 32 28 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план лекцій та семінарських занять. 
№ 

лекц

ії 

Назва лекції 

Кількість годин 

лек 

ції 

практ.за

нят. 

сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1 

Музейний облік та види облікової документації 

1 
Тема 1. Облік в музеях: юридичне значення, нормативне 

регулювання. Фондова та облікова документація 
2  5 

2 Тема 2. Музейна інструкція  2 5 

3 
Тема 3. Етапи обліку музейних предметів. Види та форми 

облікової документації. Облікові позначки. 
2 2 5 

4 
Тема 4. Внутрішньомузейний рух та звірення наявності. 

Видача музейних предметів на тимчасове зберігання. 
2 2 5 

5 Тема 5. Каталогізація музейних предметів. 1 2 5 

 
Індивідуальне завдання 1 («Система зберігання та обліку 

колекції музею»). 
  10 

Модульна контрольна робота 1   



 8 

Змістовий модуль 2 

Оцифрування та електронний облік музейних колекцій 

6. Тема 6. Комп’ютерізація музейних фондів. 2 2 5 

7 
Тема 7. Міжнародні стандарти опису музейних предметів.  

Тезаурус.  
2 2 5 

8. Тема 8. Електронні бази данних музейних колекцій  3 2 5 

 
Індивідуальне завдання 2 («Стандарти опису предмету та 

система електронного обліку музею») 
  10 

Модульна контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 16 14 60 

 

Загальний обсяг 90 год.,  

в тому числі: 

Лекцій – 16 год.  

Практичні заняття – 14 год.  

Самостійна робота - 60 год. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основнні: 

1. Кучеренко М.Е., Фомин В.Н. Музейные фонды и фондовая работа // Музейное дело в 

СССР: Сб. научных трудов. – Вып. 17. – М., 1987. 

2. Лушникова А.В. Музееведение/музеология. – Челябинск, 2010. 

3. Музееведние. – Владимир, 2010. 

4. Правила работы музеев по учету и организации хранения письменных документов 

Государственного архивного фонда СССР. – М., 1990. 

5. Тельчаров А.Д. Музееведение. – М.: Научний мир, 2011. 

6. Шевченко В.В., Ломачинська І.І. Музеєзнавство. – К., 2007 

7. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. – М.: Высшая школа, 2005. 

8. Юренева Т.Ю. Музееведение. – М.: Академический Проект, 2004 

 

Додаткові ресурси: 

1. Закон України «Про музеї та музейну справу»  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-

%D0%B2%D1%80 

2. Наказ Міністерства культури України «Про затвердження положення про фондово-

закупівельну комісію музею»  

http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245128506&cat_id=244950594 

3. Наказ Міністерства культури України «Про затвердження Інструкції з організації обліку 

музейних предметів» 

http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245128351&cat_id=244950594 

4. Положення про музейний фонд України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-
%D0%BF/ed20101110 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245128506&cat_id=244950594
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245128351&cat_id=244950594
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF/ed20101110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF/ed20101110

