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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів системного розуміння фондової роботи, як 

основи діяльності музеїв усіх профілів, уявлення про основні напрямки фондової роботи 

музейних закладів та її організації, вивчення сучасних наукових підходів до зберігання 

колекцій, а також вироблення навичок практичної роботи з фондами та колекціями. 

 

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; основи типології та класифікації музейних предметів; 

вміти застосовувати основні терміни та категорії музейної справи; збирати, 

систематизувати та презентувати інформацію про досвід функціонування сучасних 

музейних установ; визначати категорії музейних предметів; 

володіти елементарними навичками роботи з науковою та навчально-

методичною літературою, джерельної критики, використання іншомовних фахових 

джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Наукова організація фондів музею» передбачає вивчення основних напрямків 

фондової роботи музеїв, структури та складу музейних фондів, знайомить з теорією та 

практикою управління фондами музеїв, науковими підходами до питань організації фондової 

діяльності, сучасною нормативно-правовою базою з питань охорони та збереження 

культурної спадщини. Планується вивчення поняття «музейне джерело», його специфіки, 

властивостей, типів та видів; умов та режимів зберігання різних груп музейних предметів. 

Курс формує у студентів розуміння музейного предмету як першоджерела дослідницької 

роботи вченого. Більша частина аудиторних годин відведена під практичні заняття, на яких 

студенти отримують практичні навички роботи з музейними предметами, наукової 

організації фондів та колекцій. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): вивчення понять «музейний предмет», «музейне джерело», 

аналіз чинних нормативних документів щодо музейної справи та охорони культурної 

спадщини,  отримання уявлень про сучасні системи зберігання музейних колекцій, основні 

напрямки та механізми роботи музейних установ для вивчення та впорядкування фондів, їх 

обробки та класифікації, формування здатності здійснювати пошук, добір, експертизу 

музейного предмету, розглянути основні наукові принципи та методи комплектування 

музейних фондів, наукової обробки матеріалів та їх зберігання, консервації та реставрації, 

вивчення основ управління музейними фондами та колекціями. 

 

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 науково-фондової 

діяльності музеїв 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

1.2. знати специфіку музейного джерела, 

методи комплектування, обробки і 

класифікації музейних предметів 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота ЗМІ1 

5 
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1.3. знати основи наукової організації 

фондів музеїв 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота ЗМІ1 

5 

1.4 знати наукові підходи та методичні 

рекомендації щодо збереження й 

охорони музейних колекцій 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота ЗМІ2 

10 

1.5. знати основні принципи зберігання 

музейних колекцій 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

10 

2.1 вміти працювати з музейною 

обліковою документацією, описувати 

та атрибувати музейні предмети 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

практична 

робота 

4 

2.2. вміти проводити заходи, що 

забезпечують збереження предметів 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

практична 

робота 

20 

2.3 вміти визначати значення музейного 

предмету як першоджерела наукових 

досліджень 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

4.1 проводити первинну атрибуцію, 

класифікацію музейних предметів та 

допоміжних матеріалів, вивчення 

історії музейного предмету 

практичне заняття, 

самостійна робота 

індивідуальне 

завдання 

12 

4.2. складання науково-уніфікованого 

паспорту; 

практичне заняття, 

самостійна робота 

практична 

робота 

індивідуальне 

завдання 

4 

 

12 

4.3. організація комплексу заходів, 

спрямованих на забезпечення 

виконання фондової функції музейних 

закладів (комплектування, охорона, 

зберігання колекцій) 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

10 

 

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. 

+  + +   +   + + 

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 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, підсумкової контрольної роботи. 

 

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. 

 

Виконані індивідуальні завдання самостійної роботи студент подає викладачеві не 

пізніше ніж за два тижні до проведення модульного контролю з відповідного Змістового 

модулю.  

Індивідуальне завдання з дисципліни студенти виконують в 2 етапи: 

- вивчення історії музейного предмету з колекції Археологічного музею 

КНУ ім. Тараса Шевченка, визначення його ролі як першоджерела 

(протягом ЗМ1); 

- написання науково-уніфікованого паспорту на цей музейний предмет 

(протягом ЗМ2). 

 

Підготовка до виконання індивідуального завдання відбувається під час практичного 

заняття, на якому студенти знайомляться з інструктивними матеріалами та обліковою 

документацією, описують музейний предмет, консультуються з викладачем та завідувачем 

музею. 

 

 

 

Змістовий модуль 1  

Фонди музею. 

Змістовий модуль 2 

Зберігання музейний предметів. 

Підсумкова 

контрольна 

робота / 

залік 

38 залікових бали 

(максимум) 

42 залікових балів 

(максимум) 

 

 

 

 

20 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Практичні 

заняття 

Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання,) 

Практичні 

заняття 

Модульний  

контроль 

12  

(максимум) 

16 

(максимум) 

10 

(максимум) 

12 

(максимум) 

20 

(максимум) 

10 

максимум 



 7 

Критерії  оцінки Індивідуального завдання на 1 етапі:  

• предмет досліджений повністю (культура, час, місце виготовлення, автор, зв’язки тощо) 

на основі наявної архівної документації та наукових публікацій          10-12 балів; 

• визначено культурну приналежність предмету на основі наявної архівної документації та 

наукових публікацій         6-9 балів; 

• предмет описано виходячи з документації Археологічного музею КНУТШ 1-5 бали. 

 

Критерії  оцінки Індивідуального завдання на 2 етапі:  

• заповнені основні графи науково-уніфікованого паспорту, подано детальний опис 

предмету, його стану збереження, місце в класифікації, архівні документи та наукові 

публікації, що стосуються предмету      10-12 балів; 

• заповнені основні графи науково-уніфікованого паспорту, подано короткий опис 

предмету, його стану збереження, місце в класифікації, архівні документи та наукові 

публікації, що стосуються предмету      7-9 балів; 

• подано детальний або короткий опис предмету, його стану збереження, місце в 

класифікації           5-6 балів; 

• паспорт заповнений на основі документації Археологічного музею, опис містить лише 

назву предмету, відсутній стан збереження, місце в класифікації  1-4 балів. 

 

Науково-уніфікований паспорт виконується за зразком, затвердженим Міністерством 

культури України. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться в усній чи 

письмовій формі, з 2 питаннями, що потребують розгорнутої відповіді. МК оцінюється в 10 

балів (максимально). За кожне питання студент отримує від 1 до 5 балів. 

Критерії оцінювання відповідей на відкриті питання 

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  5 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми      4 бали; 

3. тема розкрита неповністю        2-3 бали; 

4. розкритий лише один окремий аспект  теми        1 бал. 

 

Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

 

На останньому лекційному занятті з дисципліни проводиться підсумкова контрольна 

робота (залік) (2 завдання).  

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10 балів; 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

 

9 балів; 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу 8 балів; 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

6-7 балів;  

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 4-5 балів; 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 2-3 балів; 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня 1 бал. 

 



 8 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі, додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (практичні заняття, модульні 

контрольні роботи, індивідуальні завдання).   

 

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом 

під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). 

При цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання 

індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – 

48 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

У випадку 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. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли 

студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний  план лекцій та семінарських занять. 

 

№ 

лек

ції 

Назва лекції 

Кількість годин 

лек 

ції 

практ.

занят. 

сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1 

Фонди музею. 

1 
Тема 1. Поняття «фонди» музею, «музейний предмет» та 

«предмет музейного значення». Види фондів музею. 
2  5 

2 
Тема 2. Музейний фонд України. Нормативне 

регулювання фондової діяльності музеїв. 
 2 5 

3 
Тема 3. Музейний предмет як першоджерело наукових 

досліджень. 
2 2 5 

4 Тема 4. Комплектування музейних фондів 2  5 

5 Тема 5. Науково-уніфікований паспорт  2 5 

6 Тема 6. Облік музейних фондів 2 2 5 

 Індивідуальне завдання 1   10 

Модульна контрольна робота  2  
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Змістовий модуль 2 

Зберігання музейний предметів. 

7 
Тема 7. Режими зберігання музейних предметів. 

Температурно-вологісний та світловий режим. 
2 2 8 

8. 
Тема 8. Захист від забруднень з повітря та біологічних 

шкідників.  
2 2 7 

9 
Тема 9. Реставрація та консервація, пакування та 

транспортування музейних предметів. 
2 2 8 

10 
Тема 10. Вимоги до музейної будівлі та обладнання. 

Попередження виникнення екстремальних випадків. 
2 2 7 

 Індивідуальне завдання 2  2 10 

Модульна контрольна робота  2  

Підсумкова контрольна робота  2  

 ВСЬОГО 16 24 80 

 

Загальний обсяг 120 год.,  

в тому числі: 

Лекцій – 16 год.  

Практичні заняття – 24 год.  

Самостійна робота - 80 год. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основнні: 

1. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: Сб. научных трудов / НИИ культуры. – 

Вып. 63. – М., 1978. 

2. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: Сб. статей / НИИ культуры. – Т. 92. – 

М., 1980. 

3. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: Научная обработка музейных 

предметов / Сб. научных трудов НИИ культуры. – Т. 109. – М., 1990. 

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

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

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

6. Музееведние. – Владимир, 2010. 

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

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

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

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

 

Додаткові: 

1. Актуальні проблеми фондової роботи музеїв: Тематичний зб. наук. пр. – К., 1988. 

2. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: Сб. научных трудов / НИИ культуры. – 

Т. 83. – М., 1979. 

3. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: Научная обработка музейных 

предметов / НИИ культуры.  – Т. 99. - М., 1981 

4. Алешковский М.Х. Изучение и описание археологического музейного предмета. // 

Изучение музейных коллекций/ НИИ культуры. – М., 1974. – Т. 21. 

5. Атрибуция музейного памятника: Классификация, терминология, методика. Справочник 

. – СПб., 1999. 

6. Бычкова Ю.А. Некоторые проблемы комплектования фондов в музеях исторического 

профиля // Музей и современность. Сб. научных трудов. – М., 1982. – Т. 114. 

7. Комплектование музейных коллекций /НИИ культуры. – Т. 114. – М., 1982. 
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8. Кондратьев В.В. Свойства музейного предмета и пути его использования // 

Музееведение. Проблемы использования и сохранения музейных ценностей. Сб. 

научных трудов / НИИ культуры. – Вып. 136. – М., 1985. 

9. Кроллау Е.К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. – М., 1971. 

10. Музей и современность. Комплектование музейных коллекций: Сб. научных трудов / 

НИИ культуры. - № 114. – М., 1982. 

11. Орган Р. Соблюдение температурно-влажностного режима: дело трудное, но 

необходимое // Museum. – 1982. - № 4. 

12. Пищулин Ю.П. О научном комплектовании музейных фондов // Актуальные проблемы 

фондовой работы: Сб. научных трудов / НИИ культуры. – № 83. - М., 1979. 

13. Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція. – К., 1999. 

14. Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція. – К., 2001. 

15. Разгон А.М. Научное описание музейных предметов. – М., 1954. 

16. Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення. 

Міжнародна науково-практична конференція. – К., 1998. 

17. Собирательская работа музеев (Сб. ст.). – М., 1966. 

18. Температурно-влажностный режим музейных зданий. – М., 1976. 

19. Финягина Н.П. Состав и структура музейных фондов, содержание фондовой работы // 

Музейное дело в СССР. – М., 1975. 

20. Фомин В.Н. Музейные фонды как система // Музейные термины. Терминологические 

проблемы музееведения: Сб. научных трудов. – М., 1986. 

 

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

