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ПЕРЕДМОВА 
 

Музей у сучасному світі є не лише місцем збереження, обліку та вивчення 

пам’яток культури. Насамперед – це своєрідний центр акумуляції культурних надбань 

людства, який здатний ефективно розв’язувати різні завдання на ниві навчання та 

виховання підростаючого покоління; скарбниця моральних і духовних здобутків 

народу, невмирущих традицій предків, що має унікальні можливості впливу на 

особистість та формування її національного світогляду, духовності, розвитку творчих 

задатків та забезпечення її самореалізаціі.  

Починаючи з 1990-х років в Україні активно займалися дослідженнями з 

музейної педагогіки науковці: Т. Ю. Бєлофастова, Н. М. Будзинська, Л. А. Гайда, 

Н. І. Ганнусенко, Л. О. Данилова, О. В. Караманов, І. А. Карсим, І. А. Медвєдєва, 

Ю. А. Омельченко, Н. Ф. Писаренко, Л. Г. Самойленко, О. В. Харченко. Науковці 

стверджують, що музейна педагогіка відіграє роль посередника між музеєм і закладом 

освіти, сприяючи створенню ефективного освітнього середовища, формуванню в учнів 

емоційно-ціннісного ставлення до знань, подоланню міжкультурних стереотипів. 

Музейна діяльність у закладах освіти регламентується цілою низкою 

нормативно-правових документів: Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про музеї та музейну справу», Положенням про музеї при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які 

перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (наказ МОН 

України від 22 жовтня 2014 року № 1195), Положенням про присвоєння звання 

«Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 22 жовтня 2014 року 

№ 1195), актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України 

з питань діяльності музеїв.  

У «Положенні про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України зазначається, що «музей є важливим засобом 

навчально-виховної роботи, формування всебічно освіченої особистості, виховання 

патріота українського народу». 

Однак, попри те, що нормативною базою визначено чітке правове поле 

функціонування музеїв, розроблено науковцями теоретико-методологічну основу їх 

діяльності, організація та зміст роботи підтверджують, що музейно-педагогічна 

діяльність у закладах освіти має ознаки системи, що стрімко розвивається, реагує на 

вимоги, стратегії розвитку суспільства та освіти як його складової. 

Для вдосконалення форм і методів вивчення рідного краю та подальшого розвитку 

музейної справи, підвищення ролі музеїв в освітньому процесі необхідно підвищувати 

професійні знання, вміння і навички керівників музеїв,педагогів, заступників керівників з 

навчально-виховної роботи. Отже, на практичному рівні, питання використання музейної 

педагогіки в освітньому процесі вимагають свого розв’язання.  
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Необхідною є розробка науково-методичного супроводу музейно-педагогічної 

діяльності; формування змісту навчально-виховної діяльності музеїв при закладах 

освіти відповідно до умов та регіональних традицій. 

Актуальність проблеми, її теоретична та практична значущість і водночас 

недостатня розробленість зумовили розробку програми спецкурсу: «Основи музейної 

діяльності в закладах загальної середньої освіти» та опорних конспектів до програми, 

які сприятимуть формуванню професійної компетентності педагогів щодо 

використання елементів музейної педагогіки, новітніх музейних технологій в 

освітньому процесі, їхній готовності до музейно-педагогічної діяльності в закладах 

загальної середньої освіти. 

Опорні конспекти враховують основні ціннісні орієнтації Нової української 

школи, андрагогічні принципи навчання, поєднують лекційні і практичні заняття, 

презентації педагогами виконання групових самостійних завдань, а саме: розробки 

тематичних екскурсій, віртуальних виставок, презентації діяльності музеїв при 

закладах освіти. Особливістю навчально-методичних матеріалів є те, що вони 

передбачають проведення практичних занять у музеї, що дозволить слухачам курсів 

підвищення кваліфікації ознайомитися не лише з його функціонуванням, а й узяти 

безпосередню участь у музейній роботі, краще засвоїти основи музейно-педагогічної 

діяльності. формування компетентностей педагогів.  

Зміст матеріалів спрямований на розвиток музейно-педагогічної 

компетентності педагогів, яка поєднує загальну педагогічну компетентність – 

педагогічні знання та вміння (гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, 

організаційні); музейну культуру – підготовленість до сприйняття інформації в музеї, 

цілеспрямованість огляду експозиції, здатність оцінювати предмети музейно-

педагогічного значення; музейно-педагогічні знання – музейну ерудицію як обізнаність 

у галузі музеєзнавства; знання методики музейно-педагогічної діяльності вчителя (її 

мети, змісту, методів, форм, особливостей сприйняття музейної інформації учнями 

різного віку, основ шкільного музейництва та музейно-екскурсійних можливостей 

рідного краю); музейно-педагогічні вміння – планувати музейні заходи в процесі 

урочної, позаурочної та позакласної роботи; визначати мету, добирати зміст, форми, 

методи музейно-педагогічної діяльності у відповідності до завдань освітнього процесу; 

створювати музей при закладі освіти і керувати його діяльністю; раціонально 

використовувати культурно-освітні можливості музеїв у роботі зі школярами, 

аналізувати власну діяльність і за потреби коригувати її тощо. 

Опрорні конспекти до програми спецкурсу «Основи музейної діяльності в 

закладах загальної середньої освіти» зорієнтують педагогів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації на використання соціокультурного потенціалу регіону, в тому 

числі музеїв, як його компоненту, у розвитку загальнокультурної грамотності учнів, 

яку Концепція «Нова українська школа» трактує «як здатність розуміти твори 

мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та 

почуття за допомогою мистецтва та передбачає глибоке розуміння власної 

національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 

культурного вираження інших.  
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ВІЗИТКА КУРСУ 
 
Програма спецкурсу «Основи музейної діяльності в закладах загальної середньої 

освіти» враховує основні ціннісні орієнтації Нової української школи, андрагогічні 

принципи навчання, є гнучкою за змістом, зорієнтована на особистісний і педагогічний 

досвід освітян, поєднує теоретичні і практичні заняття. 

Таблиця 1 
Опис робочої програми спецкурсу 

 

№ 
з/п 

Тема 
 

Технологія (метод, 
техніка) 

Т
р

и
в

а
л

іс
т

ь
 

п
р

о
в

е
д

е
н

н
я

 
(а

к
а

д
. г

о
д

.)
 

Опис змісту роботи 
(що буде робити тренер 
(викладач)) та учасники 

1 Інноваційні аспекти 
розвитку музейної 
педагогіки. Історія 
розвитку музейної 
педагогіки  
за кордоном  
та в Україні 

Лекція-презентація:  
«Історія розвитку музейної 
педагогіки за кордоном  
та в Україні»; 
«Музейна педагогіка  
як засіб формування 
інноваційного середовища 
закладу освіти» 

2 Ознайомлення педагогів 
з темою, метою, завданнями, 
порядком і процедурами роботи, 
списком рекомендованої 
літератури 

2 Створення  
та організація 
діяльності музею 
при закладах освіти: 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності музеїв, 
основні завдання, 
функції та напрями 
діяльності музею 

Лекція-презентація 
«Нормативно-правове 
забезпечення діяльності 
музею». 
 
Робота в групах  
над нормативними 
документами. 
 
Обговорення 
 
 

2 Ознайомлення із нормативно-
правовою базою діяльності музеїв 
при закладах освіти, умовами 
створення та ліквідації музею: 
Законом України «Про музеї 
та музейну справу»; 
Положенням про музеї при 
дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-
технічних навчальних закладах, 
які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти 
і науки України від 22 жовтня 
2014 року № 1195; 
Положенням про присвоєння 
звання «Зразковий музей» музеям 
при дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-
технічних навчальних закладах, 
які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і 
науки України від 22 жовтня 2014 
року № 1195. 
Опрацювання документів у групах 
з подальшою їх тезовою 
презентацією на загал. 
Обговорення 

3 Рада музею  
та її функції.  
Основні документи 
діяльності музею, 
вимоги до їх 
оформлення 

Міні-лекція «Рада музею  
та її функції. Основні 
документи діяльності музею». 
Робота в групах. 
Заповнення музейної 
документації за зразками 

2 Ознайомлення з умовами 
створення та роботи Ради музею,  
зі зразками ведення основної 
музейної документації 
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4 Фонди музею, 
джерела їх 
формування. Вимоги 
до оформлення 
експозиції музею, 
створення 
експозиційно-
тематичних планів 
 

Лекція «Фонди музею, 
джерела їх формування. 
Вимоги до оформлення 
експозиції музею» 
Робота в групах: 
створення експозиційно-
тематичних планів 
відповідно до профілю 
музею; 
«Науковий опис музейного 
предмету»,  
складання картки опису 
музейного предмету 

2  Ознайомлення із Положенням про 
Музейний фонд України (Наказ 
МОН України 20.07.2000 № 1147) 
 
Ознайомлення з видами пам’яток. 
 
Робота в групах: тематико-
експозиційного плану; складання 
картки опису музейного предмету 
 

5 Нові технології, 
форми та методи 
музейно-
педагогічної 
діяльності 
 

Лекція-презентація 
«Форми та методи 
музейно-педагогічної 
діяльності: інтерактивна 
екскурсія». 
 
 

2  Практична робота. 
Робота в групах: 
створення інтерактивної екскурсії 
для учнів початкової школи; 
створення музейної екскурсії 
з елементами квесту для 
старшокласників 

6 Музейний простір 
Інтернету: музейний 
простір Волинської 
області. 
Використання 
віртуальних музеїв 
та екскурсій  
в освітньому процесі 
 

Презентація «Музейний 
простір Волинської області: 
віртуальні виставки, 
екскурсії». 
 
Практична робота  
із створення за допомогою 
інтернет-ресурсів 
віртуальної мистецької 
виставки 

1  Ознайомлення зі створенням 
віртуальних музеїв області за 
допомогою мережі: Щоденник.ua 
Практична робота із створення  
за допомогою інтернет-ресурсів , 
каталогу корисних посилань 
запропонованого викладачем 
віртуальної мистецької виставки, 
екскурсії, папки віртуальних 
матеріалів до уроку 

7 Презентація  
та популяризація 
діяльності музею  
у фахових виданнях, 
ЗМІ, соціальних 
мережах. Розробка 
музейних програм 
та проектів 
 
 

Міні-лекція «Презентація  
та популяризація 
діяльності музею» 
Демонстрація відео-
фрагментів, статей у ЗМІ, 
фахових виданнях, сайтах 
музеїв при закладах освіти, 
методичних розробок, 
рекомендацій, буклетів, 
прес-релізів тощо 

1  Ознайомлення педагогів  
із основними вимогами  
до укладання та узагальнення 
матеріалів музейно-педагогічної 
діяльності; алгоритмом розробки 
музейних програм та проектів. 
Демонстрація наочного матеріалу 

Всього 12  

 
Ключові поняття курсу: музей, профіль музею, музейно-педагогічна діяльність, 

фонди музею, експозиція, музейний предмет, облікова музейна документація, 

віртуальний музей, нові музейні технології, форми та методи музейної діяльності, 

музейно-освітнє середовище. 

Метою курсу є підвищення методичного та практичного рівнів професійної 

компетентності педагогів, керівників музеїв у закладах освіти щодо музейно-

педагогічної діяльності в контексті ідей Нової української школи.  

Завдання курсу: 

1. Ознайомити педагогів з історією розвитку музейної педагогіки за кордоном та в 

Україні, чинниками, які впливають на діяльність музеїв.  

2. Ознайомити педагогів з нормативно-правовою базою створення та діяльності 

музеїв при закладах освіти. 
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3. Ознайомити педагогів з новими підходами до використання музейної педагогіки 

в закладах освіти. 

4. Ознайомити освітян з новітніми технологіями, формами та методами музейно-

педагогічної діяльності та особливостями їх використання в освітньому процесі 

з різновіковими категоріями учнів.  

5. Вибірково відпрацювати ведення музейної документації, опису музейних 

предметів, складання тематико-експозиційних планів тощо. 

6. Продемонструвати педагогам наявні музейні програми, віртуальні ресурси, які 

можна використовувати у музейно-педагогічній діяльності. 

Педагоги повинні знати і розуміти: 

– сучасні тенденції розвитку освіти та інноваційних аспектів розвитку музейної 

педагогіки;  

– етапи історичного розвитку музеїв та формування музейної мережі на Волині; 

– нормативно-правову базу діяльності музеїв при закладах освіти; 

– методику музейно-педагогічної діяльності вчителя; 

– основні поняття і терміни освітянського музеєзнавства;  

– типові ознаки профілів музеїв;  

– основні групи пам’яток історії та культури;  

– коротку історію провідних музеїв області;  

– характерні ознаки музейного зібрання;  

– етапи створення тематичної виставки-експозиції;  

– основні вимоги до обліку та збереження музейних предметів; 

– напрями діяльності музею при закладі освіти, його завдання та функції;  

вміти: 

– добирати зміст, форми, методи музейно-педагогічної діяльності у відповідності 

до завдань освітнього процесу; 

– планувати музейні заходи в процесі урочної, позаурочної та позакласної 

роботи;  

– розробляти музейні проекти; 

– створювати музей при закладі освіти і керувати його діяльністю;  

– визначати профіль музею за характеристикою музейного зібрання;  

– вести музейну документацію; 

– організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою; 

– виконувати наукову обробку зібраного матеріалу; 

– створювати та оформляти музейну експозицію з використанням ІКТ 

технологій; 

– раціонально використовувати культурно-освітні можливості музеїв у роботі зі 

школярами; 

– використовувати потенціал музеїв при закладах освіти у роботі з батьками та 

громадою; 

– створювати презентаційні матеріали про музей; 

– популяризувати власний досвід у фахових виданнях, засобах масової інформації 

та соціальних мережах; 
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– аналізувати власну діяльність і за потреби коригувати її тощо. 

Програма спецкурсу «Основи музейної діяльності в закладах загальної середньої 

освіти» спрямована на формування компетентностей: музейно-педагогічної, 

практичної, пізнавальної, загальнокультурної, регіонально-культурологічної,соціальної, 

громадянської, комунікативної, інформаційної, здоров’язбережувальної. 

 

 

 

 

ТЕМА 1. Інноваційні аспекти розвитку музейної педагогіки.  

Історія розвитку музейної педагогіки за кордоном та в Україні 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетентностей педагогів щодо нових підходів 

використання музейної педагогіки у діяльності закладів освіти. 

Завдання теми: 

Систематизувати знання щодо: різних шкіл музейної педагогіки, нових підходів 

використання музейної педагогіки у діяльності закладів освіти. 

Сформувати вміння (навички): використовувати сучасні ідеї музейної педагогіки в 

освітньому процесі.  

Розвинути установки до: аналітичності, креативності, критичності мислення, 

творчості, співпраці у досягненні загальної мети. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: різних шкіл музейної педагогіки, нових підходів використання музейної 

педагогіки у діяльності закладів освіти. 

Вміння: використовувати сучасні ідеї музейної педагогіки в освітньому процесі. 

Установки до: аналітичності, креативності, критичності мислення, творчості, 

співпраці у досягненні загальної мети. 

План 

1. Історія розвитку музейної педагогіка за кордоном та в Україні. 

2. Чинники, які впливають на діяльність музеїв. 

3. Музейна педагогіка як наукова дисципліна. 

4. Нові підходи до використання музейної педагогіки в сучасних закладах освіти. 

 

Теоретичний матеріал до теми. 

У сучасних умовах перебудови і реформування української освітньої системи 

постає питання щодо нових підходів до організації і змісту навчальної діяльності. 

Важливе місце у реалізації гуманістичного підходу в освіті відіграє музейна педагогіка. 

На сьогодні, мабуть, немає такого закладу освіти, в якому не було б музею, чи музейної 

кімнати; в освітньому процесі якого б не використовувались елементи музейної 

педагогіки. Звільняючись від жорстких ідеологічних догм музеї при закладах освіти, 

намагаються розвивати свою діяльність у рамках теорії комунікації з урахуванням 

національних особливостей, а основою освітньо-виховної діяльності музеїв стає 
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аксіологічна концепція, згідно з якою у відвідувачів формується ціннісне ставлення до 

культурно-історичної спадщини. 

Музейна діяльність в навчальному закладі регламентується цілою низкою 

нормативно-правових документів:  

– Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 22 жовтня 2014 року № 1195); 

– Положення про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, 

які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 

22 жовтня 2014 року № 1195); 

– Порядком обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України 04.09.2006 № 640); 

– Законом України «Про музеї та музейну справу»; 

– Положенням про Музейний фонд України (Наказ МОН України 20.07.2000 № 1147). 

Значний внесок у розвиток музейної педагогіки внесли зарубіжні науковці. 

Найбільш показовим щодо даного питання є історичний досвід Німеччини. Термін 

«музейна педагогіка» ввів у науковий обіг у 1934 р. К. Фрізен, Німеччина. Формування 

основоположних ідей музейної педагогіки пов’язана з іменами музеєзнавців: А. Ліхтварка, 

А. Рейхвена, Г. Фройденталя, Ч. Гіббса-Сміта, А. Вітліна, Г. Осборна. 

Теоретичну основу діяльності музеїв при навчальних закладах розробляли такі 

вітчизняні та російські науковці: М. Бондар, Л. Федорова, В. Бабарицька, А. Короткова, 

О. Малиновська, М. Юхневич, В. Якубовський, Ю. Омельченко, Н. Ганнусенко, 

О. Грекулов, М. Кашин, З. Огризко, В. Обозний, І. Прус, Я. Треф’як. 

Однак, попри те, що нормативною базою визначено чітке правове поле 

функціонування музеїв, розроблено науковцями теоретико-методологічну основу 

їх діяльності, організація та зміст роботи підтверджують, що музейна діяльність в 

закладах освіти має ознаки системи, що стрімко розвивається, реагує на вимоги, 

стратегії розвитку суспільства та освіти, як його складової. Зокрема, діяльність 

музеїв у вітчизняних школах визначається такими чинниками:  

– деідеологізація суспільних відносин, що привела до зростання мережі і 

розширення профілів музеїв при закладах освіти за роки незалежності України, 

трансформація концепції музею;  

– створення концепції активної, особистісно-орієнтованої вітчизняної музейної 

педагогіки;  

– поява нових музейно-педагогічних та інформаційних технологій, що зумовили 

потребу підготовки педагогів до музейно-педагогічної діяльності, удосконалення їх 

фахового рівня щодо проблеми;  

– осмислення освітньо-виховного напряму музею, його теоретичного 

узагальнення на основі розвитку суміжних наук: вікової психології, соціальної 

педагогіки, педагогіки дозвілля створили передумови для інноваційних змін у 

пропаганді культурної спадщини і розширення напрямів музейно-педагогічної 

діяльності;  
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– активізація наукових досліджень, що зумовили появу нової наукової 

дисципліни музейної педагогіки (МП), яка має свою теорію, методику та тісно 

пов’язана з практикою. МП належить до галузі соціально-гуманітарних наук, а кожна 

країна має свої суспільні і національні ідеали, що й визначає специфіку завдань перед 

наукою, тому в різних країнах світу музейна педагогіка має свої особливі риси. Як 

наслідок у різних країнах світу методологічною основою МП виступають різні 

філософські напрями, школи і концептуальні парадигми. 

Так, американська школа МП розвиває ідею про комунікативну модель 

музею. Основою є методологічна концепція прагматизму (філософська течія, виникла 

у кінці 19 ст., отримала найбільше поширення в Америці). Основоположник Ч. С. Пірс 

вважав, що значення ідей, понять, концепцій, теорій залежить від їхньої корисності, 

результативної вигідності, працездатності у важливих життєвих обставинах: істинним 

є те, що корисне. Інший представник прагматизму Джон Дьюї твердив, що у центрі 

філософії має бути людина з усіма її проблемами і головним є те, щоб встановити 

правдиві відношення між досягненнями науки і людськими цінностями. Інтелект має 

забезпечити розв’язання проблемних ситуацій, цей метод назвав «інструментальним». 

Головна мета філософії – знайти шлях, що веде до успіху. 

Англійська школа продукує ідею естетичного виховання дітей в музеї, базується 

на емпірико-сенсуалістичній методології. Представник Дж. Локк твердив про 

визнання чуттєвих органів домінуючими джерелами пізнання. Ця його ідея спонукала 

Я. Коменського до розробки принципу наочності викладання. Інший педагог 

І. Г. Песталоцці також вихідним пунктом пізнання вважав чуттєве, сенсорне 

сприйняття предметів і явищ реального світу. Був переконаний, що зовнішнє 

споглядання дає поштовх і надає рух внутрішнім силам нашої свідомості, а в процесі 

їхнього розвитку й відбувається формування уявлень та понять. 

У радянському музеєзнавстві методологічні засади вітчизняної науки 

формувалися у межах марксистсько-ленінської філософської доктрини Модель 

взаємодії музеїв з відвідувачами розроблялася на принципах матеріалістичної теорії 

пізнання із врахуванням партійних документів. До середини 1980-х рр. по суті не 

вживався термін «музейна педагогіка», діяльність музею ототожнювалася з культурно-

масовою роботою, при цьому не враховувалися індивідуальні, малогрупові форми 

роботи. Для характеристики освітньо-виховного напряму діяльності музею 

використовувалися найрізноманітніші поняття: позашкільна освіта, політико-

просвітня робота, науково-просвітня діяльність, ідейно-виховна робота. У цьому 

термінологічному розмаїтті відображена зміна соціальних завдань, які суспільство 

ставило перед музейним закладом на кожному історичному етапі.  

Отже, еволюція цього поняття така: від позначення певного виду діяльності до 

назви наукової дисципліни. Сьогодні ми можемо говорити про музейну педагогіку, 

як комплексну наукову дисципліну, що формується на поєднанні музеєзнавства, 

педагогіки, психології, мистецтва і країнознавства, тому що вона поєднує риси 

теорії та методики, тісно пов’язана з практикою. 

 Предметом вивчення нової наукової дисципліни є дослідження 

закономірностей, принципів, методів роботи музею зі своєю аудиторією. Основна мета 
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предмету – участь у формуванні вільної, творчої, ініціативної особи, здатної стати 

активним учасником діалогу. 

Об’єкт – культурно-освітні аспекти музейної комунікації, тобто особливий підхід 

до різноманітних діалогових процесів, що відбуваються у музеї. 

Таким чином до проблемного кола музейної педагогіки відносять: 

особливості здійснення освітньо-виховного процесу в музеї (принципи, 

закономірності); музейно-педагогічні форми і методи; специфіка видів діяльності 

відвідувачі у музеї, керівництво нею; експозиційна діяльність (врахування 

педагогічних аспектів у розробці експозиції); прогнозування розвитку музеїв 

у реалізації ними своїх педагогічних можливостей; моделювання нових напрямів і 

способів залучення особистості до історико-культурної спадщини. 

Завдання музейної педагогіки випливають із вимог сьогодення: формування у 

школярів ціннісного ставлення до культурно-історичної спадщини, мудрого її 

використання в освітньому процесі; розуміння історичних закономірностей 

виникнення моральних норм і принципів етносу, нації; формування переконань, 

світогляду, активізації творчих здібностей школярів.  

Сучасна музейна педагогіка пропагує ідеї: 

– розвиток діяльності музею у рамках теорії комунікації з урахуванням 

національних особливостей. На розвиток музейної педагогіки значний вплив справила 

теорія діалогізму М. Бахтіна, згідно з якою, на зміну старому типу монологічної 

культури йде новий діалогічний. У цій соціокультурної ситуації музей покликаний 

стати місцем культурно-історичного діалогу, знайти нові форми спілкування 

відвідувача з культурними цінностями;  

–  в основі освітньо-виховної діяльності музеїв – аксіологічна концепція, яка 

формує ціннісне ставлення до культурно-історичної спадщини; аксіологічний 

(ціннісний) підхід передбачає вплив на учня таким чином, щоб його цінності 

відповідали загальнолюдським моральним цінностям; 

– створення концепції активної, особистісно зорієнтованої вітчизняної музейної 

педагогіки, яка передбачає: ціннісно-смислову спрямованість предметної діяльності 

особистості, акцентування уваги на особистісному сенсі діяння, розуміння учнями 

значення діяльності у музеї для власного розвитку і становлення; культивування в 

учнів значущості та цінності іншої людини; утвердження педагогом позитивної 

особистісної сутності вихованців, позитивно характеризуючи і високо оцінюючи їх 

участь у створенні музею. Основні підходи на сьогодні до використання музейної 

педагогіки у закладах освіти: 

–  диференційований підхід до різних категорій відвідувачів; 

–  діяльнісний підхід, адже в діяльності учень розвивається як індивід, особистість;  

–  комплексний підхід передбачає вплив одночасно на кілька сфер особистості: 

світогляд (знання, погляди, переконання); емоційно-вольову (почуття, бажання, 

емоції); дієво-практичну (вміння, навички, звички); 

–  системний підхід до планування музейної роботи, який дозволяє зробити 

процес музейно-педагогічної діяльності цілісною системою, а не окремими 

розрізненими «виховними заходами». З метою ефективного використання 
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можливостей музею у навчально-виховному процесі плани роботи музею 

погоджуються з робочими планами вчителів-предметників, класних керівників та 

планами шкільної гурткової роботи. Системний підхід, передбачає ефективну 

взаємодію трьох підсистем: виховання (як загального цілепокладання), навчання (як 

засобу досягнення загальної мети виховання), особистісного розвитку (як 

результативної сторони освітнього процесу) шляхом використання нестандартних 

форми роботи в закладі освіти з урахуванням вікових особливостей та потреб 

особистості учня, його життєвих диспозицій і творчого потенціалу; 

– діалогічний підхід; 

– проектно-технологічний підхід; 

– творчий підхід. 

 
 
 
 

ТЕМА 2. Створення та організація діяльності музеїв при закладах 

освіти: нормативно-правове забезпечення діяльності, основні 

завдання, функції та напрями діяльності музею 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетенцій педагогів щодо застосування музейно-

педагогічних технологій в освітньому процесі. 

Завдання теми: 

Систематизувати знання щодо: нормативно-правового забезпечення діяльності, 

основних завдань, функцій та напрямів діяльності музею. 

Сформувати вміння (навички): розробляти концепцію музею відповідно до його 

профілю, планування музейної діяльності відносно напрямів діяльності музею. 

Розвинути установки до: співпраці у досягненні загальної мети. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: нормативно-правового забезпечення діяльності, основних завдань, 

функцій та напрямів діяльності музею. 

Вміння: розробляти концепцію музею відповідно до його профілю, планування 

музейної діяльності відносно напрямів діяльності музею. 

Установки до: співпраці у досягненні загальної мети. 

План 

1. Створення музею при навчальному закладі освіти, його завдання. 

2. Профілі музеїв. 

3. Функції та напрями діяльності музею. 

4. Нормативно-правове забезпечення музейної діяльності. 

 

Теоретичний матеріал до теми. 

Музеї, музейні кімнати, світлиці – це справжні національні обереги, осередки 

духовності, історичної пам’яті, центри виховної роботи в школі. Більшість з них стали 
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важливим суспільним середовищем для сіл та селищ. Часто місцеві громади 

використовують музеї закладів освіти як засіб задоволення історико-культурних, 

навчальних, різних пізнавальних інтересів. 

 Формування гармонійної особистості неможливе без оволодіння духовною та 

історико-культурною спадщиною людства. Багаті пласти цієї культури донесли до нас 

усна народна творчість, кобзарство, звичаї та обряди, пісні та думи, звичаєве право, 

народні ремесла, батьківсько-материнська педагогіка. Протягом століть всі ці чинники 

виконували свою регулюючу і виховну роль. Проте, умови урбанізації, значний 

соціальний, економічний, національний тиск, який тривалий час здійснювався на всю 

духовну і родинну культуру українського народу, значно послабили силу моральної 

традиції, звичаєвого права.  

 У Положенні про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року № 1195 зазначається, що 

«музей є важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно 

освіченої особистості, виховання патріотів українського народу» та «створюються для 

вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та 

музейних колекцій з науковою та освітньою метою». 

Значну роль у теоретичному обґрунтуванні необхідності створення, цілей і 

напрямів розвитку музеїв при навчальних закладах відіграли вітчизняні музейники та 

педагоги. Ще у 1913 року в Києві вийшла друком одна з перших монографій 

козятинського, згодом вінницького вчителя М. Хитькова «Школьный музей, его значение 

и организация». Цього ж року в Одесі за редакцією О. Грекулова почав видаватися журнал 

«Шкільні екскурсії і шкільний музей», що призначався для вчителів, які цікавилися 

заснуванням таких музеїв і проведенням екскурсій. Уже в радянський час було 

опубліковано книги Л. Пелькіної «Музей і школа» (1967), Ю. Омельченка «Шкільні музеї» 

(1981), а також посібник для вчителів «Шкільні музеї» (1991). 

Згідно Положення основними завданнями музею на сучасному етапі є: 

– залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної 

та природоохоронної роботи; 

– формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого 

України; 

– вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних 

надбань рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи; 

– розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки 

молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; 

– надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у 

впровадженні активних форм роботи з учнями; 

– залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального 

використання Музейного фонду України; 

– проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших 

верств населення. 
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Музей закладу освіти покликаний бути музеєм дитячої творчості, розвитку 

здібностей, критичного мислення, пізнавального інтересу. Провідними у його 

характеристиці повинні бути поняття: пошук, відкриття, творчість.  

Серед конкретних напрямів роботи музею на сучасному етапі можна виділити: 

– музейно-організаційний; 

– навчально-програмний; 

– освітньо-виховний; 

– напрям, який пов’язаний з організацією вільного часу школярів. 

Для реалізації основних напрямів діяльності музею в ньому створюються 

профільні функціональні групи:  

– науково-дослідна, яка ґрунтовно вивчає історію міста, села, краю, результатом 

є написанню наукових робіт; 

– освітньо-виховна проводить оглядові і тематичних екскурсій; 

– пошуково-збиральницька здійснює комплектування фондів;  

– фондова, яка веде облік і зберігання музейних предметів;  

– експозиційно-виставкова, що відповідає за розробку і створення експозицій, 

виставок.  

– культурно-освітня група для проведення екскурсій, бесід, свят, зустрічей з 

гостями музею.  

Музей при закладі освіти створюється за ініціативою керівника закладу освіти 

або педагогічного, учнівського чи студентського колективів на принципах доцільності, 

актуальності, зацікавленості. Організація музею в закладі освіти є, як правило, 

результатом краєзнавчої, туристської, екскурсійної роботи учнів і педагогів. 

Основою для з’ясування сутності поняття «музеї педагогічного профілю», 

визначення їх місця та ролі у професійному становленні педагогів можуть слугувати 

праці таких авторів: Л. Данилової, Т. Коцубей, С. Скидан, В. Тригубенко, Л. Гайди, які 

розглядали поняття «музеї педагогічного профілю» дещо ширше ніж поняття 

«педагогічні музеї», зазначаючи, що профільною дисципліною педагогічних музеїв є 

педагогіка, а серед музеїв педагогічного профілю часто трапляються такі, що не 

пов’язані з педагогікою, але відіграють важливу роль у життєдіяльності навчального 

закладу. 

Окремі форми та методи роботи музеїв педагогічного профілю висвітлено у працях 

О. Беци, П. Лисенка, Н. Пусепліної, В. Бабарицької, О. Малиновської, В. Якубовського. 

Питання класифікації музеїв педагогічного профілю вивчала Ю. Павленко, яка 

виокремила чотири групи музеїв педагогічного профілю: педагогічні, музеї освіти як 

галузі, спеціалізовані (за фахом педагогічної діяльності), комплексні. Таким чином, за 

змістом музейних колекцій музеї педагогічного профілю можна розподілити 

наступним чином: педагогічні музеї, музеї системи освіти, музеї різних профілів при 

навчальних закладах, комплексні (див. табл. 2). 

 

 

  



 

 

16 

 

 

Таблиця 2 

 Музеї педагогічного профілю 

(за змістом музейних колекцій) 

 

Педагогічні музеї Музеї системи освіти 
Музеї різних профілів 

при навчальних закладах 
Комплексні 

монографічні 
(педагогічно-меморіальні); 
методики викладання; 
навчального унаочнення; 
дитячі (іграшки) 

окремої ланки освіти 
(шкільного навчання, 
дошкільного виховання); 
історії навчального 
закладу; 
історії освіти регіону, 
місцевого пункту 

історичні (археологічні, 
етнографічні, історії релігії, 
військово-історичні); 
природничі (біологічні, географічні, 
екологічні, зоологічні); 
мистецтвознавчі (літературні, 
музики, книги, художні); 

краєзнавчі; 
історико-
архітектурні; 
історико-художні 

 

Слід зазначити, що українське законодавство за профілем визначає такі види музеїв 

як історичні, археологічні, етнографічні, краєзнавчі, мистецькі, літературні, 

природничі. Педагогічні музеї, як і музеї, що присвячені діяльності окремих осіб, не 

виокремлено у загальнодержавній статистиці. 

Профіль музею – спеціалізація зібрань та діяльності музею, зумовлені його 

зв’язком із конкретною наукою, технікою, виробництвом, а також із їхніми галузями й 

дисциплінами, з різноманітними видами мистецтва і культури. Профіль шкільного 

музею залежить від вибраного напряму пошукової дослідницької діяльності.  

Музеї поділяються на такі профілі: 

– історичні: метою яких є відображення історичної еволюції країни, регіону, 

населеного пункту протягом певного періоду часу або окремої історичної події; 

– археологічні: колекції яких в переважній більшості отримані в результаті 

археологічних розкопок; 

– краєзнавчі: музеї, які вивчають та відтворюють природу, історію, культуру 

певного регіону; Краєзнавчі шкільні музеї належать до комплексних, тобто таких, що 

ведуть роботу в різних напрямках. Збираючи, вивчаючи, систематизуючи і пропагуючи 

регіональні пам’ятки історії, природні та мистецькі колекції, краєзнавчі музеї 

реалізують міжпредметні зв’язки в навчально-виховному процесі. Експозиція 

краєзнавчого музею складається з таких розділів: 1) природа краю (обов’язковий 

розділ); 2) історія (села, школи, краю); 3) культура краю (мистецтво, література). 

Тематична структура експозиції шкільного краєзнавчого музею має багато спільного з 

тематикою програм навчальних предметів: природознавства, географії, біології, 

особливо, історії. При цьому програми передбачають вивчення природи та історії краю 

на уроці, під час практичних занять, у позаурочний час, колективно і самостійно. Це 

створює сприятливі умови для активної і систематичної участі в роботі шкільного 

музею майже кожного учня, а, головне, дає змогу широко використовувати матеріали 

краєзнавчого музею в освітньому процесі; 

– природничі: музеї, призначені для зібрання та демонстрації предметів, що 

відносяться до однієї або кількох природничих дисциплін; 

– літературні: музеї, що пов’язані з вивченням та показом певної літературної 

теми, присвячені життю та діяльності діячів літератури;  
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– мистецькі: музеї призначені для зібрання та показу творів образотворчого та 

прикладного мистецтва; 

– етнографічні; 

– галузеві; 

– інші: музеї, які не включені в будь-яку з вищезгаданих категорій. 

Реалізувати свою самобутність, неповторність, інтегруватися в освітній процес 

шкільний музей може через визначення жанру. Жанри музеїв, головним критерієм 

визначення яких стали спосіб і рівень інтеграції в освітній процес, відомі музеєзнавці 

Є. Л. Галкіна і М. Ю. Юхневич класифікують таким чином:  

–  музей-експозиція (виставка);  

– музей-майстерня (студія);  

– музей-лабораторія;  

– музей-клуб, музей-театр;  

– музей-адаптаційний центр;  

– музей-екскурсійне бюро; 

– музей-ігротека;  

– музей-кафе;  

– музей-ярмарок.  

Основними функціями музею є:  

– документування історії, культури і природи рідного краю, шляхом виявлення, 

збирання, вивчення і зберігання музейних предметів;  

– здійснення музейними засобами діяльності з виховання, навчання, розвитку, 

соціалізації учнів;  

– організація культурно-просвітницької, методичної, інформаційної та іншої 

діяльності, дозволеної законом;  

– розвиток дитячого самоврядування.  

Організація діяльності музеїв закладів освіти має будуватися на основі 

особистісно-орієнтованої спрямованості музейно-педагогічної діяльності, яка 

передбачає: 

– формування в учнівської молоді здатності і бажання усвідомлювати себе як 

особистість через надання можливості вибрати той вид діяльності в музеї навчального 

закладу, який найбільше цікавить; 

– культивування в учнів цінностей іншої людини шляхом ознайомлення із її 

діяльністю, показуючи внесок окремих особистостей у розвиток суспільства; 

– утвердження педагогом позитивної особистісної сутності вихованців, 

позитивно характеризуючи і високо оцінюючи їх участь у створенні музею, організації 

його роботи; 

– використання «ефекту генерації», коли дитині тотально не транслюються 

відчужені знання, а вона стає у позицію їх активного створення; здобуті таким чином 

знання емоційно збагачуються, набувають особистісного сенсу;  

– використання ефекту присутності, коли учень відчуває свою причетність і до 

створення експозиції, і до пошукової діяльності, і до її презентації іншим; 
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– ціннісно-смислова спрямованість предметної діяльності особистості, 

акцентування уваги на особистісному сенсі діяння, розуміння учнями значення 

діяльності у музеї для власного розвитку і становлення. 

Засновниками музею є заклад освіти, в якому організовується музей. Установчим 

документом музею є наказ про його організацію, видаваний керівником закладу освіти, 

в якому знаходиться музей. Діяльність музею регламентується Статутом 

(положенням), що затверджується керівником закладу освіти.  

Наказ щодо створення музею при закладі освіти видається його керівником 

після оформлення відповідної музейної експозиції та при наявності: 

– тематико-експозиційного плану музею; 

– фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі; 

– експозиції відповідного змісту; 

– окремого приміщення та обладнання, яке забезпечує збереження, вивчення й 

експонування музейних колекцій та окремих музейних предметів; 

– архіву музейних предметів; 

– охорони музею, організованої в рамках охорони навчального закладу; 

– забезпечення пожежної безпеки в рамках протипожежної охорони навчального 

закладу; 

– розкладу роботи музею. 

В наказі обов’язково повинно бути зазначено чотири головних вимоги: 

1. Рішення (педагогічної ради, педколективу, сільської ради, міської ради, 

адміністрації школи тощо), на підставі якого виданий наказ про створення та 

відкриття музею (із зазначенням дати). 

2. Виділення окремого ізольованого приміщення із зазначенням площі (м2). 

3. Призначення громадського директора шкільного музею (прізвище, ім’я та по 

батькові, посада, фах). 

4. Організація та створення музейної ради (кількісний та персональний склад). 

Окрім вище згаданих вимог засновник у своєму наказі може виділити і ряд інших 

вимог і положень, які необхідно виконати в даному закладі освіти в зв’язку із 

відкриттям шкільного музею. Копія наказу про створення шкільного музею 

затверджується печаткою за підписом директора (керівника) навчального закладу. 

Копія наказу про створення та відкриття шкільного музею складається в трьох 

примірниках. 

У закладах освіти відповідно до Положення про навчальний кабінет ЗНЗ, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 і 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 за № 1121/ 9720, 

призначається завідувач музеєм. 

Керівник закладу освіти здійснює загальне керівництво діяльністю музею: 

– вирішує питання розміщення музею та графіка його роботи; 

– затверджує план роботи музею; 

– сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших 

заходів на базі музею; 
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– призначає відповідального (завідувача музею, керівника музею, керівника 

гуртка) за роботу музею з числа педагогічних працівників або керівника музею на 

громадських засадах (за згодою); 

– приймає рішення щодо заохочення відповідального за роботу музею та членів 

Ради музею. 

Безпосереднє керівництво практичною діяльністю музею здійснює керівник 

музею, який призначається наказом керівника закладу освіти. Відповідальний за 

роботу музею (завідувач музею, керівник музею, керівник гуртка): 

– організовує виконання плану роботи музею; 

– залучає до співпраці установи, навчальні заклади, державні та громадські 

організації, підприємства тощо; 

– контролює ведення документації музею; 

– відповідає за ведення книги обліку надходжень, інвентарної книги та 

картотеки музейних предметів; 

– оформляє акти приймання та передавання музейних предметів; 

– подає керівнику навчального закладу пропозиції щодо заохочення активістів 

музейної роботи; 

– вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції. 

Поточну роботу музею здійснює рада музею. З метою надання допомоги музеєві 

може бути організовано раду сприяння або опікунську раду.  

Діяльність музею припиняється за рішенням керівника навчального закладу 

шляхом видання наказу про закриття музею та інформування відділу (управління) освіти 

районної державної адміністрації (виконавчого комітету районної (міської) ради). 

 

 
 
 

ТЕМА 3. Рада музею та її функції. Основні документи  

діяльності музею, вимоги до їх оформлення 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетентностей педагогів щодо організації 

діяльності музейного активу, оформлення основних документів діяльності музею. 

Завдання: 

Систематизувати знання щодо: організації діяльності музейного активу, 

оформлення основних документів діяльності музею. 

Сформувати вміння (навички): оформляти документи музейної діяльності. 

Розвинути установки до:аналітичності, креативності, творчості. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: організації діяльності музейного активу, оформлення основних 

документів діяльності музею. 

Вміння: оформляти документи музейної діяльності. 

Установки до: аналітичності, креативності, творчості. 
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План 

1. Рада (актив) музею як орган самоврядування. 

2. Завдання Ради. 

3. Планування діяльності музею. 

4. Перелік основних документів музею. 

 

Теоретичний матеріал до теми. 

Рада (актив) музею як орган самоврядування. У процесі організації роботи 

шкільного музею важливе значення має творча самодіяльність учнів, яка виявляється в 

різноманітних формах. Побудувати шкільний музей навіть вузького профілю силами 

одного предметного гуртка, практично неможливо. Тут потрібні зусилля членів 

багатьох гуртків, щоб збирати і виготовляти експонати, музейне обладнання. У роботі 

краєзнавчого музею може взяти участь майже кожен учень, самостійно збираючи 

краєзнавчий матеріал, передбачений навчальними програмами. Безпосередньо ж у 

музеї працюють ті, кого ця робота цікавить. Актив шкільного музею не обмежується 

якоюсь групою учнів, кількісний склад її може змінюватись в залежності від 

необхідності.  

Музейний актив виконує таку роботу: 

– збирає потрібні матеріали на основі попереднього вивчення літератури та 

інших джерел за відповідною тематикою; 

– комплектує фонди музею, організовуючи збиральницькі експедиції, 

налагоджуючи листування та особисті контакти з різними організаціями і особами, 

встановлюючи зв’язки з іншими закладами освіти, відомчими та державними музеями; 

виготовляє матеріали допоміжного фонду (фото, схеми); 

– вивчає зібраний матеріал, забезпечує фіксацію наукової інформації про нього, 

облік, юридичне та фактичне збереження; 

– створює пересувні виставки, стаціонарні експозиції, дбає про їх постійне 

вдосконалення; 

– організовує екскурсії для учнів і дорослого місцевого населення, гостей, інші 

освітньо-культурні заходи в експозиції музею або поза його межами з використанням 

експонатів; 

– готує екскурсоводів, лекторів; 

– допомагає вчителям у використанні музейних матеріалів під час освітнього 

процесу; 

– бере активну участь у виконанні відповідних профілю музею завдань. 

Зважаючи на це, виникає потреба створення центру для координації діяльності 

музейного активу. Таким центром є рада музею, що обирається загальними зборами 

педколективу або рішенням адміністрації. Повсякденне педагогічне керівництво 

роботою музею через раду за дорученням педагогічної ради здійснюють організатор 

позакласної та позашкільної виховної роботи або окремі педагоги. 

Громадським органом самоврядування шкільного музею є Рада (актив) музею, 

який створюється для широкого залучення учнів, вчителів у свідому, цілеспрямовану 

діяльність щодо створення музею. Рада музею формується з представників учнівських, 
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педагогічних колективів, громадських організацій, представників місцевих музейних 

об’єднань. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею. 

У склад музейної ради входять голова, головний хоронитель фондів – 

громадський директор музею, його помічники, 4–5 членів. 

Згідно Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки Рада музею здійснює поточну роботу музею в закладі 

освіти. Методичну та практичну допомогу музею може надавати опікунська рада, яка 

створюється на добровільних засадах з педагогічних працівників, представників 

державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців і ін. 

Рада музею обирається на один навчальний рік і збирається не менше одного 

разу в чверть для обговорення експозицій, планів роботи секцій та звітів про їх 

виконання. 

Рада музею: 

 обирає голову; 

 розподіляє обов’язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: 

пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи і ін.; 

 обговорює та затверджує плани роботи; 

 заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу; 

 організовує підготовку екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу; 

 веде документацію музею (інвентарну книгу; акти прийому та видачі 

експонатів; книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів; 

плани роботи); 

 вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею. 

Одним з найважливіших організаційних завдань Ради музею є розробка 

концепції музею. Під концепцією слід розуміти систему поглядів організаторів музею 

на те, яким вони бачать свій музей, його профіль, назву, напрями діяльності, його 

структуру, забезпечення його діяльності, принципи комплектування фондів музею та 

їх використання, експозиційну діяльність та культурно-освітні форми роботи музею.  

Концепція – це своєрідна і довготривала програма діяльності зі створення 

музею. Розробка наукової концепції є найбільш раціональним підходом до організації 

музею закладу освіти. Робота над концепцією здійснюється в три етапи:  

– опрацювання та аналіз різноманітних інформаційних джерел та матеріалів 

(з інших музеїв, бібліотек, архівів, Інтернету, приватних колекцій, літератури);  

– розробка власне концепції музею;  

– розробка конкретних практичних заходів з реалізації ідейного задуму, тобто, 

перспективного плану розвитку на певний період.  

Одним з важливих напрямків діяльності Ради музею на початковому етапі 

створення музею в закладі освіти є розробка Положення про музей (Статуту), у якому 

мають бути відображенні цілі, завдання, структура, профіль, напрямки діяльності 

музею, відповідальність музею закладом освіти. Велике значення має те, що, беручи 

участь у розробці, обговоренні, прийнятті та виконанні Статуту, учні засвоюють 

принципи демократії, отримують уявлення про власні права і обов’язки щодо активу 
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музею, до держави. Положення про музей відіграє важливу функцію: цей локальний 

акт, що пройшов обговорення, затвердження дозволяє регулювати відносини не тільки 

між вчителем, керівником музею і членами Ради музею, а й між самими учнями. 

Планування діяльності музею 

Планування діяльності музею – необхідна умова його успішної роботи. 

Складають план вивчення теми за літературними джерелами і перспективний план 

комплектування фондів, план збиральницької комплексної і тематичної експедицій, 

тематико-експозиційний план, план екскурсій тощо. Робота більшості шкільних музеїв 

здійснюється за перспективним річним планом, розробленим музейною радою разом з 

педагогами. План розглядається педагогічною радою, затверджується директором 

школи. Доцільно, щоб робота учнів в музеї була пов’язана з програмним матеріалом, що 

вивчається, тому план роботи музею погоджується з робочими планами вчителів. 

Наприклад, якщо вивчають за програмою фізичної географії рельєф краю, то на 

практичних заняттях вони виготовляють карти, плани місцевості для музею. Подібні 

завдання відповідно до навчальних програм учні виконують з року в рік, і це дає 

можливість з великої кількості робіт вибрати для експонування в музеї найкращі. 

Отже, музейна експозиція систематично поповнюється, удосконалюється. При цьому 

кожне нове покоління учнів має змогу ознайомитись у музеї з роботами своїх 

попередників, критично оцінити їх і, в разі потреби, замінити новими. 

План роботи шкільного музею передбачає систематичне комплектування 

фондів, їх облік, вивчення, використання в освітньому процесі. Деякі пункти плану з 

року в рік переносяться – це традиційні шкільні заходи, пов’язані з роботою музею. 

Практичні завдання  

Метод навчання: робота у групах.  

Завдання для виконання:  

1. Опрацюйте Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України. На основі Положення про музей 

визначте ключові віхи Статуту музею певного профілю, у якому мають бути 

відображенні цілі, завдання, структура, профіль, напрямки діяльності музею, 

відповідальність музею перед навчальним закладом. 

2. Ознайомтесь з Уніфікованим паспортом музею та під керівництвом викладача 

заповніть його (10 хв). 

3. Використовуючи роздатковий матеріал створіть уявний музей певного профілю. 

Напишіть наказ про створення музею. Зразок плану роботи ініціативної групи. 

4. Складіть акт-прийому-передачі, заповніть інвентарну книгу, книгу заходів. 

Для виконання завдань 1, 3, 4:  
Об’єднайтесь у групи за кольором стікерів на папках з допоміжним матеріалом для роботи; 

кожна група має за 30 хв виконати завдання; 

презентувати результати роботи 5–7 хв, визначивши представника групи 

 

Перелік основних документів музею. 

1. Наказ (копія) про створення музею в закладі освіти. 

2. Статут шкільного музею (на основі Положення про музей). 

3. Акти прийому та передачі предметів та експонатів. 
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4. Картотека опису музейних експонатів. 

5. Тексти екскурсій. 

6. Акт обстеження музею.  

7. Свідоцтво про реєстрацію музею.  

8. Уніфікований паспорт.  

9. Інвентарна книга фонду музейних предметів. 

10. Журнал планування та обліку роботи музею.  

 

 

 

 

ТЕМА 4. Фонди музею, джерела їх формування. Вимоги до оформлення 

експозиції музею, створення експозиційно-тематичних планів 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетентностей педагогів щодо застосування 

музейно-педагогічних технологій в освітньому процесі. 

Завдання теми : 

Систематизувати знання щодо: формування, обліку та збереження фондів музею, 

оформлення експозицій та створення експозиційно-тематичних планів. 

Сформувати вміння (навички): визначати та аналізувати існуючі упередження і 

стеоретипи створючи експозиційно-тематичні плани, обліку та збереження фондів 

музею, оформлення експозицій музею. 

Розвинути установки до: аналізу, соціальної справедливості, критичного 

мислення, співпраці. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: 

Вміння: визначати та аналізувати існуючі упередження і стеоретипи створючи 

експозиційно-тематичні плани, обліку та збереження фондів музею, оформлення 

експозицій музею. 

Установки до: аналізу, соціальної справедливості, критичного мислення, 

співпраці.  

План 

1. Види фондів, джерела їх формування. 

2. Наукове комплектування фондів. Види пам’яток.  

3. Облік та збереження музейних фондів. 

 

Теоретичний матеріал до теми. 

Фонди музею 

Усі предмети, цілеспрямовано зібрані у музеї, становлять музейний фонд. 

Зазвичай фонди сучасних музеїв нараховують десятки тисяч предметів, лише мала 

частина яких формує постійні експозиції й виставляється напоказ відвідувачам. 
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З предметів музейного фонду працівниками музею формуються постійні та тематичні 

експозиції. 

Основний фонд – оригінальні пам’ятки історії, культури, природи: 

 знаряддя праці,зразки видів сировини; 

 уламки зброї, обмундирування, військове спорядження; 

 друковані та письмові документи; 

 предмети побуту; 

 меморіальні речі і документи, які характеризують життя і діяльність видатних 

людей; 

 твори образотворчого мистецтва; 

 твори художньої літератури. 

Науково-допоміжний 

Експозиційний фонд музею – це та частина музейного фонду, яка виставлена 

на загальний огляд і є доступною для ознайомлення широких верств громадськості. 

Приватний колекційний фонд – це приватна збірка матеріальних цінностей, 

яка зазвичай доступна для ознайомлення лише вузького кола осіб, однак на деякий час 

може передаватися для масових показів у публічних музеях та мистецьких галереях. 

У сучасному музеєзнавстві наукове комплектування фондів прийнято 

розглядати не як складову фондової роботи, а як самостійний напрямок музейної 

діяльності. За своєю суттю воно невіддільне від фондової роботи. 

Наукове комплектування фондів – це процес виявлення в зовнішньому 

середовищі предметів музейного значення та їхнього збору для поповнення музейних 

зібрань; наукова діяльність, заснована на принципах музеєзнавства і профільних 

дисциплін. Виділяють систематичний (типологічний), тематичний і комплексний 

методи комплектування. За допомогою першого відбувається поповнення колекцій 

типовими предметами, характерними для визначеної епохи. Тематичний метод 

спрямований на документування процесів та явищ, котрі розкривають визначену тему, 

і комплектування різнотипних предметів. Комплексний метод поєднує у собі два 

попередні. 

Джерела формування музейного фонду: 

– передача музеям у встановленому порядку пам’яток виявлених під час 

будівельних, ремонтних, реставраційних, польових робіт; 

– пожертви і подарунки; 

– обмін та цільове замовлення; 

– передача музеям пам’яток, конфіскованих згідно з чинним законодавством, 

вилучених на митниці; 

– експедиції; 

– подорожі; 

– туристські походи; 

–  прогулянки; 

– краєзнавчі екскурсії; 

– зустрічі з опитування населення; 

– листування; 
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– робота в архівах, бібліотеках. 

До основних форм комплектування відносять польові дослідження (експедиції, 

репортажний збір (збирання документів, свідчень, предметів у момент події чи 

невдовзі після неї) і поточне комплектування (закупівля, обмін, прийом подарунків та 

цінностей, переданих силовими структурами після їх вилучення, та ін.). Важливим 

фактором під час комплектування музейних фондів є вироблення критеріїв добору 

предметів музейного значення. До загальних критеріїв відносять: інформативність, 

атракційність, репрезентативність джерела; приватні критерії визначаються 

специфікою конкретної колекції (матеріал, техніка виготовлення, датування, форма, 

розмір та ін.). 

Наукове комплектування фондів музею – процес систематичний і чітко 

уніфікований. Його прийнято поділяти на чотири етапи, зокрема: 

– підготовчий етап – це поточний аналіз стану музейних фондів, вивчення 

історичних та бібліографічних джерел, визначення послідовності та відсутніх ланок під 

час фондокомплектування; 

– збирання матеріалів – це процес пошуку нових культурних цінностей для 

доукомплектування фондів, співпраці з науковцями, колекціонерами, шукачами 

скарбів, меценатами, спорідненими музейними установами, організація етнографічних 

археологічних експедицій; 

–  наукове планування – це процес узгодження тематики та науково-методичних 

принципів комплектування музейних фондів на даний час та на перспективу, 

– планування напрямків та пріоритетів музейно-пошукової і реставраційної 

діяльності; 

– наукова атрибуція та категоризація пам’яток – це дуже складний процес 

експертної оцінки культурно-мистецької приналежності пам’яток (атрибуція) та їх 

історичної або мистецької вартості (категоризація). 

У фондах музеїв під охороною перебувають найрізноманітніші предмети й 

об’єкти природи чи матеріальної культури людства. У музеєзнавстві цей спектр 

пам’яток варто розмежовувати на низку окремих категорій. Зокрема, виділяють два 

класи пам’яток: (а) рухомі, (б) нерухомі предмети та об’єкти. А також такі категорії 

пам’яток: 

– речові (знаряддя праці, зброя, вбрання, прикраси, предмети побуту, предмети 

культового значення тощо). Своєю чергою, їх класифікують як історичні, археологічні, 

етнографічні, історико-культурні, ритуальні, техніко-технологічні тощо; 

– писемні (пам’ятки древніх і зниклих писемностей, рукописи, документи, 

листування, першодруки і стародруки та ін.); 

– нумізматичні (колекції монет і паперових грошових знаків, значків, орденів, 

медалей тощо); 

– художні (оригінальні твори живопису, графіки, іконопису, скульптури, 

декоративно-ужиткового мистецтва, предмети народної творчості: різьблення, 

гончарства, килимарства, вишивки, ковальства тощо, а також твори новітніх 

різновидів і напрямів художньої діяльності); 
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– меморіальні (предмети і матеріали, пов’язані з життям і діяльністю видатних 

людей, а також надгробки, меморіальні знаки та архітектурні комплекси на увічнення 

тих чи інших історичних подій); 

– природничо-історичні (зразки порід і мінералів, гербарії, колекції кісток 

вимерлих тварин, опудала зниклих, вимираючих, рідкісних і типових видів живих 

організмів тощо); 

– науково-технічні (інструменти, устаткування, механізми, машини, оригінальні 

творіння технічного генію людства, а також документи, що знайомлять відвідувачів з 

історією того чи іншого винаходу та еволюцією техніки і технологій). 

Не менш важливим, ніж комплектування фондів, є облік та зберігання 

музейного фонду. Ця діяльність не може бути довільною, безсистемною. Вона чітко 

регламентується положеннями Закону України «Про музеї та музейну справу», а також 

низкою типових положень та інструкцій Міністерства культури та туризму України. 

Облік музейних фондів – це встановлення точних відомостей і предметного 

опису усіх пам’яток, що перебувають у музеї. Облікування музейних пам’яток необхідне 

для того, щоб систематизувати ці пам’ятки та згрупувати їх за чіткими критеріями. 

Облік музейних цінностей відбувається у три етапи: 

– первинна реєстрація (прийняття на баланс);  

– інвентаризація;  

– каталогізація.  

Первинна реєстрація – це прийом й ідентифікація нових пам’яток, котрі 

надходять у музей шляхом археологічних розкопок, подарунків меценатів, придбання 

на аукціоні, передачею органами внутрішніх справ та прикордонного митного 

контролю тощо. 

Передача пам’ятки на довічне зберігання у музей документально оформляється 

– складається спеціальний Акт прийняття, в якому фіксується чітка експертна 

(мистецтвознавча) характеристика пам’ятки та подаються відомості про особливості її 

надходження у музей. На нову пам’ятку складається інвентарна картка, або так званий 

паспорт пам’ятки, який має містити вичерпну експертну інформацію про наукову чи 

мистецьку вартість цієї пам’ятки, умови чи історію її віднайдення та загалом зовнішній 

опис експоната. Текстова частина інвентарної картки експоната обов’язково 

доповнюється графічними схемами, обмірами та фотографіями конкретної пам’ятки. 

Інформацію з інвентарної картки вносять у спеціальну «Книгу надходжень» або в 

локальну комп’ютерну базу інвентаризаційних даних музею. Запис повинен містити 

назву пам’ятки та опис її зовнішніх ознак (для створених людиною предметів при 

цьому обов’язково вказується матеріал, з якого виготовлено цей предмет, та відомості 

про техніку його створення), час та умови надходження у музей, стан збереженості. 

Скажімо, якщо у музей надходить твір мистецтва чи документ, його опис містить дані 

про автора цього твору, час, місце й умови його створення та сам опис твору. Якщо 

ж у музей потрапляє природний мінерал чи скелет доісторичної тварини, зазначається 

його назва і видова приналежність та вказуються обмірні розміри у такому порядку: 

висота, ширина, довжина, глибина, діаметр; окремо вказується вага предмета. Дещо 

відмінна процедура існує щодо первинного обліку експонатів, які передаються на 
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зберігання й експонування в музей на чітко визначений відрізок часу. Такі предмети 

надходять у музей шляхом внутрішнього обміну експонатами між музеями з метою 

формування певної виставки чи вузькотематичної еспозиції; можуть на певний час з 

цією ж метою передаватися у музей родичами чи нащадками відомої особистості, 

колекціонерами, приватними власниками. Для цієї групи експонатів у кожному музеї 

існує спеціальна Книга тимчасового зберігання (та відповідна комп’ютерна база 

даних). Процедура інвентарного опису тимчасово переданих експонатів за методикою і 

змістом аналогічна вищеописаній процедурі первинного обліку надходжень на 

постійний баланс музейної установи. 

Інвентаризація (кодифікація) – це наступний етап обліку отриманих пам’яток 

та розподілу їх у системі фондосховищ музейної установи. Для того, щоб оперативно 

відшукати якусь окрему пам’ятку серед тисяч їй подібних, щоб не виникало плутанини, 

кожному експонатові музею присвоюється власний інвентарний номер (код). 

Методики інвентаризації різносутнісних пам’яток мають незначні відмінності. 

Зокрема, у музей може надійти як одиничний предмет, так і ціла колекція предметів 

одного типу. Предметна інвентаризація полягає у присвоєнні певному предметові 

порядкового номера із занесенням у відповідну Інвентарну книгу. Якщо ж працівник 

фондосховища опрацьовує цілу колекцію предметів (наприклад скарб золотих і срібних 

монет епохи Римської імперії), то в Інвентарну книгу занотовується опис колекції та 

присвоюється їй окремий інвентаризаційний шифр. В Інвентарних книгах музейних 

установ України історично прийнята така схема інвентарної кодифікації експонатів: 

шифр складається із скороченої назви (абревіатури) музею, далі у чисельнику 

вказується номер пам’ятки, присвоєний їй у Книзі надходжень, а нижче під рискою 

(тобто у знаменнику) записується шифр відділу фондосховища, у який цю пам’ятку 

помістили на зберігання, та вказується її інвентарний номер (порядковий номер 

Інвентарної картки). Основна мета інвентаризаційної діяльності полягає в тому, щоб 

систематизувати сукупність різносутнісних матеріальних цінностей, структуризувати 

їх за чіткими генетичними й класифікаційними критеріями та правильно розподілити 

за тематичними відділами. До того ж необхідно звести до спільного знаменника усі 

вихідні дані про матеріальні цінності, які зберігаються. 

Обліково-фондова документація музею має зберігатися у спеціальних 

приміщеннях і вогнетривких шафах, доступ строго обмежений. 

Після того, як пам’ятку занесено до реєстру музейних цінностей, коротко 

описано, кодифіковано й віднесено до одного з відділів музею, можна приступати до її 

детальнішого дослідження. Цей етап музейної діяльності отримав назву «вивчення», 

або «каталогізація музейних фондів». 

Каталогізація – це підсумовуючий та найважливіший етап обліку й оцінки 

матеріальних цінностей музейної установи. Найважливіша мета каталогізації полягає у 

пошуку й зборі вичерпної інформації про ту чи іншу пам’ятку, вивчення її в контексті 

подібних пам’яток, створення колекцій з метою подальшого експонування й широкої 

популяризації. 

Процес каталогізації передбачає спеціалізовані наукові розвідки, пошуки, 

порівняння, експертні оцінки автентичності й приналежності експонату. Якщо це твір 
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мистецтва, необхідно з’ясувати епоху його створення, ідентифікувати мистецькі стиль і 

школу, спробувати знайти відповідь на запитання, хто міг бути автором цього твору. 

Якщо це стародавня кераміка, необхідно за археологічними атрибутами 

місцезнаходження і шляхом порівняльного аналізу з аналогічними чи схожими 

ідентифікованими пам’ятками з’ясувати її культурну приналежність (доба трипілля, 

Черняхівська культура тощо), ужиткове призначення чи сакралізований зміст та ін. 

Якщо ж музей отримав стародавній документ чи стародрук, необхідно провести 

комплекс історичних, документознавчих та джерелознавчих досліджень, 

лексикографічний аналіз і чимало інших дослідницьких процедур, щоб розшифрувати 

цю пам’ятку та з високим ступенем достовірності встановити історію її походження, 

авторство й події, що передували часу надходження цього експоната в музей. 

Систематична наукова каталогізація природних, історичних і мистецьких 

старожитностей налічує понад два сторіччя. За цей період ученими-музеєзнавцями 

накопичено величезну спадщину попередніх епох та набуто значний досвід вивчення 

музейних експонатів. Комп’ютеризація музейних фондів значно прискорила всі роботи 

з облікової документації й каталогізації. На початку XXI ст. створено потужні 

електронні бази даних, які містять інформацію про десятки мільйонів експонатів, музеї 

щорічно обмінюються інформацією про нові знахідки та її дослідження, щороку 

видають тисячі нових наукових та науково-популярних каталогів, активно 

популяризують науку й мистецтво. 

Збереження музейних фондів – це забезпечення фізичної схоронності музейних 

предметів шляхом оптимально обраних режиму і системи збереження. Основні 

положення з організації збереження музейних пам’яток зафіксовані в державних 

нормативних документах, які обов’язкові для всіх музеїв. Однак у кожному музеї існує 

своя специфіка, що залежить від складу, структури й обсягу фондів, характеристик 

музейного приміщення. 

Для збереження музейних фондів найважливішим фактором є режим фізичного 

збереження, що складається з різних складових (волого-температурний і світловий 

режими, боротьба з забрудненням повітря, мікрофлорою та ін.). Оптимальними для 

приміщень музею є температура повітря від +12 до +18 °С та відносна вологість від 55 

до 70 % при добових коливаннях не більше 5 %. 

Впродовж останніх десятиріч у музейній практиці набула поширення система 

відкритого збереження музейних експонатів, яка покликана задовольняти інтерес 

відвідувачів до колекцій. Складнощі зі збереженням предметів, що виникають при 

цьому (наявність світла, шкідливі спалахи фотокамер, механічні пошкодження, інвазія 

шкідливих газів та запахів, коливання волого-температурного режиму, викликані 

присутністю відвідувачів), можна вирішити лише з використанням відповідного 

устаткування, з ретельним дотриманням режиму збереження і з наявністю необхідної 

площі. 

Облік і забезпечення збереження фондів музею здійснюється окремо за 

основним та науково-допоміжному фондами:  

– облік музейних предметів основного фонду (справжніх пам’яток матеріальної 

та духовної культури, об’єктів природи) здійснюється в інвентарній книзі музею;  
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– облік науково-допоміжних матеріалів (копій, макетів, діаграм і т. п.) 

здійснюється в книзі обліку науково-допоміжного фонду.  

Відповідальність за збереження фондів музею несе керівник навчального 

закладу.  

Зберігання в музеях вибухонебезпечних, радіоактивних та інших предметів, що 

загрожують життю і безпеці людей, категорично забороняється.  

Зберігання вогнепальної і холодної зброї, предметів з дорогоцінних матеріалів 

та каменів здійснюється відповідно до чинного законодавства.  

Предмети, збереження яких не може бути забезпечена музеєм, повинні бути 

віддані на зберігання у найближчий чи профільний музей, архів.  

Оформлення експозиції музею 

Термін «експозиція» (від лат. – виклад, опис) нині вживається щодо предметів, 

котрі виставлені на огляд за вітринами (музеїв, книжкових крамниць тощо). Першими 

протомузейними експозиціями у світовій історії необхідно вважати виставки 

військових трофеїв, вивішені для всезагального огляду в залах палаців і замків, 

виставки пишних приношень жертводавців у прадавніх храмах (цей звичай зберігся й у 

низці сучасних християнських храмів), колекції скульптури та живопису у віллах 

римських патриціїв і палацах імператорів тощо. 

Експозиційна діяльність – це ознайомлення відвідувачів з найцікавішими 

експонатами музею, розміщеними у певному логічному порядку, побудованому за 

хронологічним (еволюційним), географічним, етнокультурним чи предметно-

тематичним критеріями. Це основна складова музейної комунікації і підвалина для 

реалізації культурно-освітньої діяльності музею. 

Сучасність вносить у практику музейної справи низку інноваційних технологій, 

метою яких є посилення емоційного й пізнавального ефекту від відвідування музею, 

поширення новітніх засобів експозиційної анімації. 

Традиційні (класичні) принципи організації експозиційної діяльності музею 

можна охарактеризувати коротко так. Усі сучасні експозиції будуються за комплексно-

тематичним принципом з урахуванням хронологічного (еволюційного) та предметно-

типологічного критеріїв. Тобто експозиція окремого виставкового залу репрезентує 

певну історичну епоху та надає відвідувачам типологічно подібну групу пам’яток, 

експозиція всього музею – послідовну сукупність історичних епох та предметно-

типологічних рядів пам’яток. Для прикладу, в історичному музеї пам’ятки матеріальної 

культури розподілені між залами-«епохами» та залами-«культурами»; в художньому 

музеї – за мистецькими епохами та географічними школами й напрямами мистецтва; в 

етнографічному музеї – за етногеографічними регіонами та типологічними групами 

предметів (писанки, кераміка, традиційне вбрання тощо). 

Музейна експозиція – це розміщення матеріалів згідно визначеного і 

розробленого на наукових основах плану в історичній послідовності. 

 Побудова експозицій сучасних музеїв ведеться за двома основними проектними 

схемами: 

– лінійна схема передбачає послідовне поздовжнє представлення 

горизонтальними рядами пам’яток і стендів у залах, що переходять одна в одну; 
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– комплексна схема передбачає повне відтворення первісного середовища, де 

експозиційну цінність становить буквально все, що оточує відвідувача. За такою 

проектною схемою відтворюються інтер’єри гробниць-мавзолеїв, прадавніх храмів, 

жител, меморіальних кабінетів, природного ландшафту тощо). 

Способи групування експозиційних матеріалів: 

– виділення експозиційних центрів і чільних експонатів, що мають максимальне 

сутнісне й образне навантаження; 

– розрядка шляхом створення ділянок порожнього простору навколо 

найважливіших експонатів з метою акцентування на них уваги; 

– виявлення логічних, образно-естетичних та сприйняттєво-візуальних зв’язків 

між предметами; 

– зіставлення або протиставлення (прийом контрастного показу); 

– «масований» показ однотипних предметів, сконцентрованих на невеликій 

площі; 

– розташування експонатів, котрі вимагають розгляду з близької відстані, у 

межах найзручнішого для огляду експозиційного поясу – вздовж смуги вертикальної 

поверхні експозиційного приміщення на рівні від 70–80 см (нижня межа) до 200–220 см 

(верхня межа) від підлоги; 

– виділення першого і другого планів, а також створення схованого плану 

експозиції в турнікетах, касетних стендах тощо; 

– застосування дзеркал, луп, обертових подіумів та інших технічних засобів. 

Тематико-експозиційний план – повний опис майбутньої експозиції з 

викладом її мети, завдань та послідовним переліком тем, підтем, комплексів, текстів, 

цитат, а також усіх експонатів за допомогою, яких ці теми будуть висвітлені в музейній 

експозиції. 

Тематична структура музейної експозиції складається за такою схемою: 

розділ – тема – підтема 

 
Практичні завдання  

 Метод навчання: робота у групах, індивідуальна робота. 

 Завдання для виконання: 

 Опис завдання: 
1. Індивідуально виконайте і презентуйте відповідь вправи «Думай – обговорюй – спілкуйся»: 

«Уявіть, що ви мандруєте там, де панує інша культура. Хтось запитує вас, звідки ви і пропонує 

навести два приклади з вашої культурної спадщини. Якою буде ваша відповідь? 

2. Використовуючи таб. «Види пам’яток» визначте до яких з них відноситься роздатковий матеріал. 

Складіть картки опису даних предметів. 

3. За картками опису музейних предметів, класифікуйте їх відносно пам’ятки видів музейних 

предметів. 

4. Розробіть тематико-експозиційний план 
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ТЕМА 5. Нові технології,  

форми та методи музейно-педагогічної діяльності 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетентностей педагогів щодо застосування музейно-

педагогічних технологій в освітньому процесі, форм та методів музейно-педагогічної 

діяльності. 

Завдання теми: 

Систематизувати знання щодо: нових музейно-педагогічних технологій, форм та 

методів музейно-педагогічної діяльності. 

Сформувати вміння (навички): доцільно і обґрунтовано використовувати нові 

музейно-педагогічні технології, різноманітні музейні форми та методи в освітньому 

процесі. 

Розвинути установки до: аналітичності, креативності, творчості, 

комунікативності. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: нових музейно-педагогічних технологій, форм та методів в освітньому 

процесі. 

Вміння: доцільно і обґрунтовано використовувати нові музейно-педагогічні 

технології, різноманітні музейні форми та методи в освітньому процесі. 

Установки до: аналітичності, креативності, творчості, комунікативності. 

План 

1. Музейно-педагогічні технології. 

2. Використання квест-технології в музейній педагогіці. 

3. Групи методів музейної діяльності. 

4. Найпоширеніші форми музейної діяльності. 

5. Музейний урок. 

6. Структура, функції, класифікація та підготовка екскурсій. 

7. Оглядові екскурсії містом: тематика, особливості проведення. 

8. Практичні завдання. 

 

Теоретичний матеріал до теми. 

Оскільки сучасна молода людина нової формації, за визначенням, є діалогічною 

(а не монологічною), музей також повинен шукати нові форми спілкування, за яких 

робота з аудиторією відбувалася б більш ефективно, популяризувати нові технології в 

музейній освіті.  

Музейно-педагогічні технології: 

–  організація масового музейного просвітництва шляхом проведення 

навчальних тренінгів, презентацій, заходів дозвілля та широкого залучення 

молодіжних та громадських організацій; 

–  застосування у музейній роботі елементів рольових ігор, аналіз різних 

життєвих концепцій і моделей поведінки (на основі матеріалів експозиції); 

–  засвоєння у музеї необхідного комплексу знань про малу Батьківщину; 
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–  власну ідентифікацію та створення ціннісного уявлення про себе і найближче 

оточення; 

–  виконання суспільно-значущої та особистісно цікавої діяльності; 

–  використання у музейно-педагогічній діяльності інформаційних технологій. 

Враховуючи те, що молодь віддає перевагу сучасним джерелам інформації 

(Інтернет, мультимедійні видання), особлива увага приділяється впровадженню 

інформаційних технологій у музейну діяльність.  

Словосполучення «інформаційні технології» у музеях увійшло у науковий обіг 

наприкінці 90-х рр. ХХ ст., коли музеї починають використовувати електронну пошту та 

веб-сайти з інформацією про музей та його колекції, що сприяло налагодженню 

зв’язків між музеєм та потенційними відвідувачами.  

Аналіз літературних джерел з проблем застосування музейних інформаційних 

технологій у навчальному процесі засвідчив, що поняття «інформаційні технології» або 

«інформаційно-комунікаційні технології» – це сукупність методів, виробничих процесів 

і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, 

розповсюдження, відображення та використання інформації в інтересах її 

користувачів [3, 132]. Інформаційні технології у музейному середовищі забезпечують 

та підтримують інформаційні процеси: пошуку, збору, передачі, збереження, 

накопичення інформації та процедури доступу до неї. Використання інформаційних 

технологій у музеях дозволяє активізувати пізнавальний процес школярів в умовах 

музейного середовища; формувати комунікаційну компетентність учнів та педагогів; 

популяризувати зібрання, експозиції музею; оперативно отримувати інформацію про 

нові експонати музею, події, музейні акції, свята, виставки, майстер-класи тощо. 

Музейні зібрання, які не демонструються постійно в експозиціях, а зберігаються у 

фондах, що мало відомі педагогам, учням, громадськості, важливо презентувати та 

широко популяризувати усіма можливими шляхами, у тому числі, використовуючи 

сучасні інформаційні технології, з цією метою створюючи віртуальні музеї. Сьогодні в 

Інтернеті склалися три види віртуальних музеїв: віртуальні експозиційні галереї чи 

окремі тематичні виставки, що є цифровими аналогами реальних експозиційних залів, 

колекцій та виставок відповідного музею (вони репрезентовані на веб-сайті цього 

музею); віртуальні музеї «другого покоління», створені шляхом суміщення масштабних 

міжмузейних колекцій та експозиційних галерей; такі музеї поєднують у собі цифрові 

зображення реальних пам’яток, що зберігаються й експонуються у сотнях різних 

музеїв, розкиданих по всьому світу; музеї віртуального мистецтва (№et-art). За своєю 

суттю, №et-art-творіння – це сукупність візуальних та акустичних образів, анімації, 

тексту, графіки, алгоритмізованої естетичної взаємодії різного роду додатків і програм, 

що втілюють авторський задум. 

Особистісно зорієнтована спрямованість музейної педагогіки передбачає: 

 формування в учнів здатності і бажання усвідомлювати себе як особистість 

через надання можливості вибрати той вид діяльності в музеї навчального закладу, 

який найбільше цікавить; 

 культивування в учнів цінностей іншої людини шляхом ознайомлення з її 

діяльністю, показуючи внесок окремих особистостей у розвиток суспільства;  
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 утвердження педагогом позитивної особистісної сутності вихованців через 

позитивну характеристику і оцінку їх участь у створенні музею; 

 використання «ефекту генерації», коли дитині тотально не транслюються 

відчужені знання, а вона є учасником активного їх створення;  

 використання «ефекту присутності», коли учень відчуває свою причетність і 

до створення експозиції, і до пошукової діяльності, і до її презентації іншим; 

 ціннісно-смислова спрямованість предметної діяльності особистості, 

акцентування уваги на особистісному сенсі діяння, розуміння учнями значення 

діяльності у музеї для власного розвитку і становлення. 

Ефективними у музейній педагогіці є ігрові технології, технологія колективних 

творчих справ, технології проблемного й індивідуального навчання. Як один із 

варіантів технології індивідуального навчання може бути використаний метод 

проектів. Це комплексний метод навчання, який дозволяє індивідуалізувати 

навчальний процес, надає можливість учню виявити самостійність у плануванні, 

організації та контролі своєї діяльності. 

Значення музейної педагогіки як наукової дисципліни визначається тим, що вона 

дає той методологічний інструментарій, який дозволяє осмислити всі види музейної 

діяльності в педагогічному аспекті і тим самим підвищити рівень спілкування музею з 

аудиторією.  

Використання квест-технології в музейній педагогіці 

Квест (від англійського guest – «пошук») – це різновид активних інтелектуально-

логічних ігор, завдання яких є «розшифрувати» певне місце на визначеній території (на 

вулицях міста, шкільному подвір’ї чи в музейній залі), виконати на цьому місці певні дії 

та одержати підказки (інструкції, код) до виконання наступного завдання.  

Таким чином, квест – це відгадування непростих і несподіваних загадок (завдань), а 

тоді, відповідно, виконання загаданого 

Основна мета квесту – швидке і якісне виконання певних завдань для досягнення 

кінцевої цілі, у результаті чого гравець або команда отримує приз. 

Квести можна поділити на: 

– віртуальні ігри; 

– спортивно-туристичні змагання; 

– інтелектуальні ігри; 

– костюмовані історичні реконструкції; 

– історичні;  

– літературні; 

– математичні; 

– природничо-технічні; 

– мистецькі.  

Спільні риси квестів: група людей виконує різноманітні завдання, шукаючи підказки, 

інструкції, користуючись спеціальною картою-маршрутом або відповідною схемою, ці 

завдання здебільшого несподівані та непрості. 
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Таблиця 3 

Використання квесту як виду інтелектуальних ігор забезпечує  

 
Соціалізацію  
 

Гра є особливою діяльністю, у якій діти/підлітки виконують ролі 
дорослих, відтворюючи їх в ігрових формах – у такий спосіб учень 
розв’язує суперечність між можливостями і прагненням брати 
безпосередню участь у житті та діяльності дорослих 

Розвиток Гра сприяє розвиткові різноманітних психічних складових особистості 
дитини 

Формування 
моральних поглядів  

Гра є школою поведінки та школою моралі в дії 

Психокорекцію  
 

Ігрова взаємодія виявляє стан емоційного та інтелектуального розвитку 
дитини, створює умови для психологічної корекції негативних 
показників спрямованості її особистості 

Розвагу  Гра забезпечує потребу дитини в позитивних емоціях 

Релаксацію  
 

У процесі ігрової діяльності відбувається зняття емоційної напруги, 
викликаної навантаженням на нервову систему під час інтенсивного 
навчання  

Психотренінг  Гра формує потребу дитини до самовдосконалення 
Навчання Гра сприяє формуванню загальнонавчальних умінь та навичок дитини, 

сприйняттю інформації різної модальності 
Виховання  Саме через гру дитина засвоює загальнолюдські цінності, визнані 

в суспільстві 

 

Квест-технологія – це інноваційна педагогічна ігрова технологія, що передбачає 

виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних, проблемних завдань відповідно 

до ігрового задуму/сюжету, під час якого вони добирабть та упорядковують інформацію, 

виконують самостійну, дослідницьку роботи, що сприяє систематизації та узагальненню 

вивченого матеріалу, його збагаченню та наданню у вигляді цілісної системи. 

Переваги квест-технології: 

– стимулює активний пізнавальний інтерес;  

– реалізує навчання через самостійну діяльність, що має характер особливого виду 

практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації; 

– забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і 

саморозвитку для її учасників; 

– стимулює активний пізнавальний інтерес;  

– реалізує навчання через самостійну діяльність, що має характер особливого виду 

практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації; 

– забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і 

саморозвитку для її учасників.  

Алгоритм організації квесту 

1. Формулювання цілей квесту: 

– визначити мету: навіщо? що це нам дасть? 

– визначити варіант квесту: що і для кого робимо? коли? хто буде брати участь? 

разом з ким будемо робити? 

2. Планування квесту: 

– сформулювати план гри: з яких частин складатиметься? які конкурси включатиме? 

які ролі будуть виконувати учні під час проведення квесту?  
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– визначитись з територією та місцями «сховку»; 

– визначитись з нагородами вкінці маршруту: подарунок, гарна новина, запрошення 

кудись. 

3. Організація квесту: 

– уточнити, конкретизувати план підготовки й проведення квесту; 

– організувати виконання цього плану; 

– облаштувати маршрут та станції; 

– сформулювати завдання та підказки для проходження маршруту (це можуть бути 

як прості вказівники (наприклад, «3 кроки туди»), візуальні підказки (малюнок чи 

фотографія сховку), сліди на підлозі (наприклад, нитки, по яких треба йти), загадки 

(«там, де так приємно вранці пити чай) так і координати на карті. Можна приєднувати 

до підказок додаткові завдання: після успішного виконання завдання оголошується 

наступна підказка. 

4. Проведення квесту:  

– здійснюється конкретний план проходження квесту;  

– підводяться підсумки, визначаються переможці та нагороджуються призами. 

5. Підбиття підсумків: 

– що відбулось добре?  

– що вдалось виконати із запланованого?  

– завдяки чому? 

– що не вийшло і чому? 

Приклад інтелектуального педагогічного квесту  

«Стежками видатних педагогів Волині» (на базі Музею історії освіти Волині). 

Завдання розробляються на основі музейних фондів, експозиційних матеріалів, 

прив’язуються до певних історичних подій, об’єктів та об’єднується в єдиний ланцюжок 

станціями-зупинками, на яких учасники команд отримують інші завдання, виконавши 

попередні. 

Особливість інноваційних технологій щодо використання можливостей музею у 

діяльності закладів освіти полягає в тому, що змінюється роль учителя, як керівника 

освітнього процесу; перевага надається дослідницьким комунікативно-діалогічним та 

моделюючим формам роботи; учень стає менеджером краєзнавчого пошуку на основі 

опрацювання музейних архівів; основою краєзнавчих уроків є не лише засвоєння 

певної суми знань, а й розвиток особистості та опанування продуктивними способами 

діяльності; максимально використовується особистий досвід учня, розвивається його 

критичне мислення, зростає внутрішня мотивація до отримання нових знань і навичок.  

 

Групи методів музейної діяльності. 

Методи, які використовуються у роботі з учнями в музейному середовищі, 

фахівцями у цій галузі класифікуються у дві великі групи: методи за переважним 

джерелом отримання знань і методи за характером розумової та пізнавальної 

активності. 

До першої групи методів (за переважним джерелом отримання знань) належать 

такі: 



 

 

36 

 

 

1. Словесні – форми, які направлені на отримання основної інформації у процесі 

міркувань і доказів. Дослідник з музейної педагогіки О. Караманов пропонує під час 

організації практичних занять у музеї в межах словесної групи методів 

використовувати ще один метод – локалізації подій (коли мова йде про описовий 

характер якогось історичного факту, події, явища). У такому розумінні це уможливлює 

його конкретизацію під час загального ознайомлення з експозицією, дидактичну 

відповідність поставленим цілям заняття. Застосування методу локалізації подій на 

заняттях з історії може бути надзвичайно ефективним при відвідуванні історичних, 

мистецьких музеїв, музеїв зброї, при розповідях учням про архітектурні пам’ятки 

рідного міста. Серед тем, які можна вивчати у такий спосіб, слід виділити такі: 

розвиток людини, побуту, культури у різні історичні епохи, воєнні події, пам’ятки 

архітектури та їхні особливості залежно від конкретної історичної епохи тощо. 

Доцільним тут буде програвання ролей, коли учні, використовуючи костюми, можуть 

відтворювати події різних історичних епох, імпровізуючи чи готуючи заздалегідь 

театральні мініатюри. 

2. Наочні – форми засвоєння навчального матеріалу, які пов’язані з 

використанням наочного приладдя та технічних засобів. Н. Ланкова та інші науковці 

наочні методи розділяють на три групи: демонстрацію, ілюстрацію і відеометод 

(використання кодоскопів, проекторів, навчального телебачення, відеомагнітофонів, 

комп’ютерів). Цей метод служить не тільки для викладення нових знань, але й для їх 

контролю, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, а також при 

демонстрації різних видів діяльності, зокрема і дослідницької. 

3. Практичні – форми оволодіння матеріалом на основі вправ, самостійних 

завдань, практичних робіт. Ці методи науковці розділяють на групи пізнавальних 

вправ, ігри, інсценізації, занурення у минуле. Метод занурення у минуле, його 

реконструкція дає можливість учням краще зрозуміти минуле занурившись у нього, 

якби здійснюючи уявну мандрівку у минуле. Цей метод застосовується переважно у 

початковій та середній ланках навчання, коли діти, за допомогою музейних предметів, 

уявляють світ очима людини іншого часу.  

Слід наголосити і на методі моделювання, який дозволяє учням провести 

музейне дослідження за допомогою уявної побудови ситуацій, подій, явищ, історичних 

процесів, «залучити до роботи» свою пам’ять та уяву. Успішно впроваджується у 

практику сучасного навчального закладу і метод проектів. Він являє собою педагогічну 

систему, яка має певну сукупність взаємопов’язаних засобів і процесів, необхідних для 

створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування 

особистості учня. Популярності набули різноманітні волонтерські проекти, проекти-

дослідження: «Моє рідне місто», «Історія навчального закладу», творчі проекти: 

«Краща публікація», «Ілюстрація» і ін. 

До другої групи методів (за характером розумової та пізнавальної активності) 

відносяться наступні: 

1. Репродуктивні – форми оволодіння навчальним матеріалом, які засновані 

переважно на відтворюючій функції пам’яті. 
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2. Пояснювально-ілюстративні – форми, які направлені на передачу учням знань 

«у готовому вигляді». 

3. Проблемно-пошукові – організація навчання історії шляхом самостійного 

здобуття знань у процесі вирішення навчальних проблем, розвитку творчого мислення 

і пізнавальної активності старшокласників. 

4. Дослідницькі – форми, які передбачають виконання учнями під керівництвом 

учителя окремих дослідницьких завдань. 

Виховні та розвиваючі методи: 

– методи формування світогляду (діалогічне спілкування, «рольове 

заглиблення»); 

– методи формування поведінки («метод виховних ситуацій», «невимушена 

примусовість» (термін Т. Є. Коннікової)); 

– метод рівноправного духовного контакту; 

– метод імпровізації;  

– метод асоціативного сприйняття, спрямований на створення у відвідувачів 

цілісної картини світу, культури. Психологічною основою даного методу виступає 

асоціація (лат. associatio – єднання), сутність якої – встановлення зв’язку між уявними 

образами, завдяки чому поява одного з них у певних умовах викликає інший, з ним 

пов’язаний.  

Методи з домінуванням емоційно-художньої активності спрямовані на 

вирішення завдань художньо-творчого розвитку особистості. 

– Імпресивні методи (лат impressio – враження, переживання, почуття) 

зводяться до організації сприйняття, аудиторія виступає у ролі «глядача». 

– Експресивні методи (лат. expressio – вираження) засновані на створенні 

ситуацій, в яких учасники самі беруть участь у ролі «актора», «сценариста», 

«організатора балу», «ведучого концерту», – тобто учасники дії стають водночас 

об’єктами і суб’єктами виховного впливу.  

Система форм і методів педагогічного впливу, які використовуються у музейній 

педагогіці є досить різноманітною, вона постійно видозмінюється і поповнюється. 

Найбільш ефективними формами роботи у рамках музейної педагогіки є масові, 

групові, індивідуальні. Особливо ефективними у музейній педагогіці є ігрові технології. 

Індивідуальними формами роботи є робота з документальними матеріалами архівів, 

підготовка доповідей, рефератів, запис спогадів, спостереження за життям і побутом 

народу, який вивчається, виконання пізнавальних завдань, написання наукових робіт, 

персональні виставки учнів, розробка індивідуально-освітніх маршрутів експозиціями 

музеїв міста, області, пошук епістолярного й літературного матеріалу, який допоможе 

учням «озвучити» експонат у ході усної розповіді. 

Найпоширенішими формами музейної діяльності є: 

– музейна екскурсія – форма культурно-освітньої діяльності музею, заснована 

на колективному огляді об’єктів музейного показу під керівництвом спеціаліста за 

певною темою і маршрутом з пізнавальними, освітніми, науковими та виховними 

цілями. Види екскурсій за характером тематики – оглядові, тематичні та ігрові 

(рольові), за цільовим призначенням – культурно-освітні (загальноосвітні), навчальні 
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та методичні. У сучасних умовах однією з найбільш перспективних форм екскурсії є 

екскурсія-діалог, методика якої у кожному музейному закладі може бути розроблена 

по-своєму; 

– музейна лекція – форма культурно-освітньої роботи, де використовуються 

музейна експозиція та / або матеріали музейних колекцій. Може бути прочитана в 

музеї та поза музеєм; 

– музейне свято – комплексна форма культурно-освітньої діяльності з метою 

активізації музейної аудиторії засобами емоційного впливу через театралізацію, гру, 

особливу атрибутику та ритуали, проводиться за сценарієм. 

До групових форм відносяться: гурток, товариство, видання путівників, 

журналів, створення відеофільмів, розробка музейних екскурсійних й індивідуально-

освітніх маршрутів за мапою міста, області з технічним або усним (живим) звуковим 

супроводом. Вони готуються під керівництвом учителя, знімаються і монтуються 

самими учнями. Такі відеофільми у подальшому можуть використовуватися у класно-

урочній і позаурочній, позакласній роботі. 

Музейний урок проводиться з метою поглиблення знань учнів за темою 

навчального шкільного курсу (основного чи факультативного) безпосередньо на 

експозиції музею. Ця форма організації музейно-педагогічного процесу має чітко 

виражений адресний характер й розрахована на колективну роботу з групою учнів 

(шкільним класом), яка характеризується відносною однорідністю соціально-

демографічних і психологічних ознак, а також єдиною мотивацією приходу до музею. 

Особливість музейного уроку полягає в реалізації задач шкільної освіти в 

освітньому середовищі музею, що потребує не тільки серйозної підготовки школярів, 

учителя, екскурсовода, музейного педагога, а й перевірки рівня засвоєння учнями 

нових знань за допомогою створення механізму «зворотного зв’язку». Кінцевий 

результат музейного уроку з точки зору комунікаційної теорії – «комунікація, що 

відкладена в часі», коли вплив музею продовжує відчуватися на наступних уроках у 

школі. 

У ході музейних уроків учні не тільки пасивно вислуховують розповідь 

екскурсовода або вчителя про певний вид діяльності людини чи музейний експонат, 

але й можуть узяти участь у його безпосередньому вивченні.  

Учитель, проводячи урок в музеї, може спланувати як екскурсії, лекції, так і 

підготовку учнів до захисту рефератів і творчих робіт, пошукові дослідження, 

конкурси, вікторини і т. д. Новим підходом у цьому напрямку стало застосування 

інтерактивних методик. Особливо ефективні в музейній педагогіці ігрові технології 

навчання. 

Урок у музеї повинен мати не лише пізнавальну і виховну мету, а й бути 

актуальним та цікавим. Урок в музеї може мати такі методичні етапи: 

1. Вибір вчителем теми уроку-екскурсії. 

2. Вивчення вчителем експозиції музею. 

3. Знайомство педагога з необхідною додатковою літературою. 

4. Бесіда з учнями про зміст і завдання уроку географії. 

5. Підготовка фрагментів виступів учнів у музеї. 
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6. Проведення екскурсії. 

7. Написання учнями звітів про урок - екскурсію. 

8. Підбиття вчителем підсумків уроку географії в музеї та роботи учнів. 

Підготовка до проведення уроку географії в музеї складається з декількох етапів. 

І. Підготовчий. 

Учитель проводить інструктаж, як використовувати музейний простір в якості 

джерела інформації для отримання нових знань з географії, як грамотно оформити звіт. 

Учитель акцентує увагу учнів на поведінці в музеї. 

ІІ. Основний. 

Безпосередня робота в музеї. Проводячи урок географії, вчитель повинен 

врахувати потенціал музею: доступність експозиції для школярів, можливості її 

сприйняття, адресність. 

ІІІ. Заключний. 

Закріплення отриманої в музеї інформації, використання її при підготовці 

конференцій, узагальнюючих, бінарних уроків, позакласних географічних заходів. 

Практичне завдання. 

Метод навчання: робота у групах, індивідуальна робота. 

Завдання для виконання: 

Опис завдання: 
1. Підготуйте та презентуйте розробку уроку в музеї за вибраною вами темою. 

Або 

2. Підготуйте урок – екскурсію 

 

Структура, функції, класифікація та підготовка екскурсії 

Музейні екскурсії поділяють на оглядові і тематичні. Оглядові музейні екскурсії 

дають загальне уявлення про музей та його колекції, передбачають огляд усієї 

експозиції музею. 

Тематичні музейні екскурсії дозволяють розглянути детально якесь питання 

використавши певну частину експозиції. Показ пам’яток залежить від теми й 

послідовності підтем. Маршрут екскурсії не завжди збігається з маршрутом огляду 

експозиції. Однією з головних рис музейної екскурсії є насиченість експозиції матеріалом 

на «компактному маршруті», що враховується при тривалості екскурсії: 40–45 хв для 

відвідувачів молодшого і середнього шкільного віку, для дорослих 90 хв – 2 год. 

При аналізі пам’яток найчастіше користуються такими методичними прийомами 

як порівняння і реконструкція, опису об’єкта, цитування документів.  

Інтерактивна екскурсія як одна із форм роботи з музейною аудиторією 

Одним із пріоритетних напрямів музейної педагогіки та музейного менеджменту 

є пошук нових підходів до організації роботи із музейною аудиторією, нових форм і 

методів роботи. Практичний досвід засвідчує, що найбільш дієвим у зацікавленні 

аудиторії музейною експозицією, забезпечення змістовного і цікавого дозвілля є 

продумане поєднання теорії і практики через проведення інтерактивної екскурсії. 

Адже, на відмінну, від екскурсії-лекції, інтерактивна екскурсія покликана оживити 

музейну експозицію, спонукати відвідувачів по-новому подивитись на експонати у 

вітринах, створюючи середовище культурної комунікації, яке активізує свідомість, 
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почуття, фантазію, уяву, творчу активність, вольові якості особистості. Досягти цього 

можна за умови врахування віку, захоплень, потреб, очікувань школярів, тобто 

цілеспрямованої роботи з кожною аудиторією. 

Визначальними характеристиками інтерактивної екскурсії є: 

– активна робота екскурсовода з аудиторією; 

– взаємодія, де всі відвідувачі є рівноправними, рівнозначними суб’єктами, які 

спільно виконують практичні завдання, дають відповіді на запитання та обговорюють 

їх, обмінюються думками, емоціями, оцінюють власні дії та дії колег, рефлексія; 

– рух, переміщення школярів, гостей музею по експозиції, від однієї 

інтерактивної зони до іншої; 

– використання різних груп методів, ігрових завдань, вибір яких залежить від 

психологічних властивостей дітей певного віку. 

Розглянемо особливості та специфіку проведення динамічних екскурсій на 

прикладі екскурсії-мандрівки орієнтованої на сімейне відвідування та для дітей 

середнього шкільного віку. При розробці екскурсії слід врахувати психологічні 

властивості дітей цього віку – підвищену емоційність, рухливість, нестійкість уваги. 

Екскурсія-мандрівка проводиться за чітким маршрутом. Рух та напрям 

учасників позначається спеціальними позначками. Шлях екскурсантів поділено на 

оснащенні необхідним обладнанням та матеріалами інтерактивні зони, де учасники 

виконують запропоновані завдання. Таким чином, екскурсовод у процесі інтерактивної 

екскурсії намагається активно включити відвідувачів в експозиційний простір за 

допомогою завдань, запитань, створення нового продукту. Ці практичні заняття 

допомагають закріпити теоретичні знання, отриманні на уроці чи з розповіді 

екскурсовода та дають можливість учасникам екскурсії самостійно провести певні 

експерименти з теми. Будь-яке запропоноване під час екскурсії творче завдання 

допускає допомогу один одному, поради та невеликі підказки. Зазвичай допомагає 

організувати творчу роботу в інтерактивних зонах помічник екскурсовода. Саме така 

взаємодія наочних, словесних та практичних методів створює умови для ефективної 

роботи з музейною аудиторією, перетворює пасивних споглядачів музейної експозиції 

в активних учасників музейного дійства, згуртовану команду. 

Як винагороду за пройдений шлях, учасники отримують подарунок – це може 

бути майстер-клас, невеличкі тематичні сувеніри (значки, наклейки, блокноти), 

безкоштовну екскурсію містом тощо. 

Екскурсію умовно можна поділити на кілька етапів, що тісно пов’язані із 

розміщенням експозиції та її розділами. 

Важливе значення в роботі музею із школярами має диференційований підхід до 

музейної аудиторії. Екскурсію необхідно готувати з врахуванням вікових категорій 

учнів та їх інтелектуального розвитку. Для учнів початкових класів екскурсія в музеї 

повинна складати 15–20 хвилин, для учнів 4–7 класів – 30–40 хвилин, для 

старшокласників – 45–60 хвилин. Кількість експонатів для дітей молодшого віку не 

повинна перевищувати 5–10, для учнів 4–5 класів – 20 предметів. Час зупинки біля 

вітрини або експонату не повинна перевищувати 1– 1,5 хв. 
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При підготовці до проведення екскурсії екскурсовод комплектує «портфель 

екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які мають історичну цінність і будуть 

використані протягом екскурсії. Це можуть бути: малюнки або фотографії зруйнованих 

будівель, панорами місцевості в минулому, портрети й фотографії людей, які мають 

відношення до теми екскурсії, копії документів, рукописів, географічні карти, 

креслення, схеми тощо. До кожного експоната «портфеля екскурсовода» додається (або 

закріплюється до зворотного боку) анотація. Кількість таких експонатів має бути 

невеликою, щоб їх демонстрація не розсіювала увагу екскурсантів і не відволікала від 

подальшого перегляду експозиції. Для зручності наявний у «портфелі» матеріал 

доцільно пронумерувати.  

Слід зазначити, що нині активно під час навчально-виховного процесу 

педагогами використовуються експозиції віртуальних музеїв, турів, галерей. 

Віртуальний тур (екскурсія) – це комбінація панорамних фотографій (сферичний або 

циліндричних), коли перехід від однієї панорами до іншої здійснюється через активні 

зони (їх називають точками прив’язки або точками переходу), що розміщуються 

безпосередньо на зображеннях. Основу віртуальних турів складають сферичні 

зображення, які, на відміну від звичайної фотографії, дозволяють глядачеві 

проникнути всередину зображеного об’єкта. Панорамне зображення дозволяє 

сприймати об’єкт більш цілісно, ніж ряд розрізнених фотографій. 

Віртуальні тури мають такі перевагами, як: доступність; можливість огляду в 

будь-який час; можливість багаторазової участі в екскурсії; ефект присутності, 

відвідування Інтернет-музеїв, як правило, безкоштовне, вони завжди відкриті й 

доступні кожному, незалежно від географічного розташування; огляд музею можна 

здійснювати з персональним «екскурсоводом»; можливість детального розгляду та 

вивчення окремих експонатів на рівні, недоступному для спостереження неозброєним 

оком; експонати, що найбільше сподобалися, можна «скопіювати» у власну колекцію; 

якщо інтерес становить певний експонат, його можна швидко знайти за назвою, 

ключовим словом, описом характерної деталі тощо; Інтернет-музей може 

репрезентувати експонати, які належать різним музеям та може ознайомити 

відвідувача з тим, що залишається за межами можливого в реальних умовах. Для 

перегляду віртуальних турів використовують Web-сайти або CD-презентації. 

Педагогами області в навчальному процесі застосовуються різноманітні форми 

роботи з використання потенціалу віртуальних музеїв та екскурсій, віртуальних 

природничих, художніх лабораторій. Загальноосвітні навчальні заклади, які мають 

обмежені можливості експозиційної площі, створюють власні віртуальні музеї, 

використовуючи при цьому власні сайти або найбільшу всеукраїнську безкоштовну 

освітню мережу «Щоденник.ua», що працює за підтримки Міністерства освіти і науки 

України. В Щоденнику існують групи та події, які може створити будь-який користувач 

мережі. Саме тут можна знайти «Пізнавальні екскурсії до музеїв України». Проте 

питання використання та створення віртуальних музеїв, екскурсій потребує 

подальшого вивчення, є актуальним, як для науковців, музейників, так і для педагогів, 

керівників музеїв навчальних закладів, адже його реалізація сприятиме покращенню 

якості навчально-виховного процесу, гармонійному розвитку особистості загалом. 

http://company.shodennik.ua/about/null?link=http%3A%2F%2F%C2%AB%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.ua&referer=http%3A%2F%2Fcompany.shodennik.ua%2Fabout%2F
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Етапи розробки та прийоми проведення екскурсій  

Екскурсія – це результат двох найважливіших процесів: її підготовки і 

проведення. Вони пов’язані між собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити 

високу якість проведення екскурсії при непродуманій підготовці.  

Аналіз музеєзнавчої літератури дозволяє стверджувати, що вперше поняття 

«етапи підготовки екскурсії» було введено в ужиток у 1976 р., тоді ж було названо 

п’ятнадцять етапів екскурсії: визначення мети і завдань екскурсії; вибір теми; відбір 

літератури і складання бібліографії; визначення джерел екскурсійного матеріалу; 

знайомство з експозиціями і фондами музеїв по темі; відбір і вивчення екскурсійних 

об’єктів; складання маршруту екскурсії; об’їзд або обхід маршруту; підготовка 

контрольного тексту екскурсії; комплектування «портфеля екскурсовода»; визначення 

методичних прийомів проведення екскурсії; визначення техніки ведення екскурсії; 

складання методичної розробки; складання індивідуальних текстів; прийом (здача) 

екскурсії; затвердження екскурсії. 

Схема всіх екскурсій, незалежно від теми, виду і форми проведення, однакова: 

вступ, основна частина, висновок. Вступ, як правило, складається з двох частин: 

організаційної (знайомство з екскурсійною групою і інструктаж екскурсантів про 

правила безпеки в дорозі і поведінки на маршруті); інформаційної (коротке 

повідомлення про тему, протяжність і тривалість маршруту, час відправлення і 

прибуття назад, санітарних зупинках і місці закінчення екскурсії).  

Основна частина будується на конкретних екскурсійних об’єктах, поєднанні 

показу і розповіді. Її зміст складається з декількох підтем, які повинні бути розкриті на 

об’єктах і об’єднані темою. Кількість підтем екскурсії може складати від 5 до 12.  

Висновок, як і вступ, не пов’язаний з екскурсійними об’єктами. Він повинен 

займати 5–7 хвилин і складатися з двох частин. Перша – підсумок основного змісту 

екскурсії. Друга – інформація про інші екскурсії, які можуть розширити і поглибити 

дану тему.  

Технологічними інструментами, які дозволяють забезпечити реалізацію 

відповідних потреб і вимог до екскурсійного обслуговування є прийоми проведення 

екскурсії: 

– логічні прийоми: аналіз, порівняння, синтез, абстрагування, узагальнення; 

– прийоми показу – попередній огляд, панорамний показ, візуальний аналіз, 

реконструкція, локалізація подій; 

– розповідь – екскурсійна довідка, опис, характеристика об’єкта, пояснення, 

репортаж, коментування, цитування, літературний монтаж.  

Прийоми проведення екскурсії можна схаректиризувати наступним чином. 

Прийом реконструкції полягає у відтворенні події чи історичної епохи шляхом 

образної розповіді.  

Прийом локалізації подій – одним з основних методичних прийомів, що найбільш 

повно відображає сутність екскурсії, зв’язок між відомими екскурсанту подіями, 

фактами, визначеною місцевістю, конкретним об’єктом. Ефективність прийому 

локалізації залежить від масштабу й історичного значення подій, а також від рівня 

знань, культурного кругозору екскурсантів. Він може бути застосований тільки 
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за умови знайомства екскурсантів з фактами, про які розповідає екскурсовод. Прийом 

локалізації подій має особливо сильний емоційний вплив, що одержав відображення в 

спеціальному екскурсійному терміну «влада місця». Дієвість цього прийому підсилює 

ефект несподіванки, раптовість появи.  

Прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак того самого об’єкта чи 

різних об’єктів між собою. Порівняння можна проводити як за подібністю, так і за 

контрастом. Цей прийом широко використовується для того, щоб підкреслити 

величину об’єкта, його висоту, його значення і т. ін. 

Прийом панорамного показу дає можливість екскурсантам спостерігати вид 

місцевості. Для панорамного показу можуть бути використані башти, дзвіниці, кріпосні 

стіни, мости і інші високі точки, звідки відкривається панорама міста, поля битви, 

долини, річки. Для активізації сприйняття екскурсантами широкої картини, що 

відкривається перед ними, необхідно в спостережуваній панорамі виявити 

композиційний центр і звернути на нього увагу групи. Інша особливість панорамного 

показу полягає в тому, що у поле зору екскурсантів потрапляє багато об’єктів. 

Екскурсовод повинен показати ті об’єкти, які розкривають тему.  

Прийом літературного монтажу полягає в підборі різних частин літературних 

творів одного чи декількох авторів в одне художньо-значеневе ціле з метою дати більш 

яскраву образну характеристику екскурсійному об’єкту, подіям, що з ним пов’язані. 

Прийом літературного монтажу збагачує розповідь екскурсовода, додає йому 

образність і емоційність. Він дозволяє драматизувати розповідь екскурсовода, ввести в 

екскурсію діалог. Прийом літературного монтажу найчастіше застосовується в 

екскурсіях на літературні теми. Однак, як показує практика, він може бути ефективним 

і в інших екскурсіях. 

Цитування в екскурсії – відтворення уривків з літературних творів, спогадів, 

документів і інших джерел, широко застосовується в екскурсіях. Цитата повинна бути 

короткою збуджувати інтерес слухачів до теми, допомагати довести та аргументувати 

певне твердження, ілюструвати та супроводжувати думки екскурсовода, акцентувати 

увагу екскурсантів на потрібному підтексті, колориті епохи, накопиченому людством 

багатому арсеналі фактів і думок. Не слід зловживати цитатами під час екскурсії.  

Логічні переходи в екскурсії – це встановлення зв’язків між екскурсійними 

об’єктами на основі ідейно-пізнавального матеріалу екскурсії. 

Вони з’єднують розповідь і показ у єдине ціле, додаючи екскурсії цілісність і 

закінченість, можуть носити, наприклад, характер узагальнення, порівняння, 

доповнення і т. ін. Проте внутрішній зміст цих переходів повинен випливати із змісту 

розповіді про об’єкти.  

За змістом екскурсії поділяють на групи: історичні; історико-революційні 

присвячені видатним діячам подій, певним періодам боротьби (Помаранчева 

революція, 2004 р., Революція Гідності, 2014 р.); воєнно-історичні (екскурсії місцями, де 

проходили бої, що пов’язані з подвигами героїв, до музеїв, меморіалів Пам’яті); 

виробничі (виробничо-історичні, виробничо-економічні, виробничо-технічні, 

професійно-орієнтаційні для учнів); природознавчі (геологічні, географічні, 
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гідрологічні, біологічні, ландшафтні); мистецтвознавчі, літературні, архітектурно-

містобудівні. 

За місцем проведення розрізняють: міські, позаміські, виробничі, музейні, 

комплексні екскурсії. 

За формою проведення розрізняють екскурсії: масовки, прогулянки, бесіди, 

концерти, спектаклі, уроки, консультації, демонстрації, пробні, показові, рекламні, 

дегустації. 

Функції екскурсії: наукової пропаганди, інформації, організації дозвілля, 

формування інтересів, розширення світогляду, рекреаційна, комунікативна, освітня, 

виховна. 

Таблиця 4 

Цілі, завдання, форми проведення екскурсій 

 
Цілі проведення Завдання Форма 

Відпочинок Пошук лікувальних трав, ягід, 

грибів, фруктів 

Прогулянка 

Навчальна Засвоєння дітьми знань 

з навчальних предметів 

Урок-екскурсію, урок поза класом 

Наукова Виявлення експонатів для 

краєзнавчого музею 

Експедиція 

Загальноосвітня Розширення загального 

культурного кругозору 

Бесіда в туристичному поході, 

дорожня екскурсійна інформація 

Культурно-

просвітницька 

Підвищення рівня знань з історії, 

архітектури, літератури та інших 

галузей 

Оглядова багатопланова 

екскурсія 

Культурно-виховна Засвоєння знань в поєднанні 

з вихованням 

Тематична екскурсія 

 

Оглядові екскурсії містом: тематика, особливості проведення. 

Міста як історичні центри розвитку суспільства мають великий культурно-

просвітницький потенціал для розвитку загальнокультурної компетентності 

особистості. 

Міста умовно поділяють на типи, що відображають специфіку екскурсійного 

показу: столиці, міста-герої, міста-курорти, міста-заповідники історії та архітектури, 

міста-новобудови, промислові центри тощо. 

Оглядова екскурсія містом – екскурсія високої категорії складності й вимагає від 

екскурсовода різнобічних знань й володіння методичними та організаційними 

прийомами її проведення. 

Структура оглядової екскурсії містом: вступ (складається з двох частин: 

організаційної, інформаційної), основна частина (будується на конкретних екскурсійних 

об’єктах, її зміст складається з підтем, від 5 до 12), висновки до 5–7 хв (складаються з 2 

частин: підсумок основного змісту екскурсії, висновок за темою, що реалізує ціль екскурсії 

та інформація про інші екскурсії, які можуть розширити тему екскурсії) та відповіді на 

запитання. Особливу складність становлять логічні переходи, що мають пов’язати різні 

підтеми, об’єкти в єдине ціле. 
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Етапи створення екскурсії: 

– визначення мети, завдань, вибір теми екскурсії; 

– відбір літератури, складання бібліографії; 

– визначення інших джерел екскурсійного матеріалу; 

– відбір і вивчення екскурсійних об’єктів; 

– складання, обхід маршруту екскурсії; 

– підготовка контрольного тексту екскурсії; 

– комплектування портфеля екскурсовода; 

– визначення методичних прийомів та технології проведення екскурсії; 

– визначення техніки ведення екскурсії; 

– складання технологічної карти; 

– складання індивідуального тексту. 

В оглядовій екскурсії найчастіше використовуються методичні прийоми показу: 

попередній огляд, зорова реконструкція, екскурсійний аналіз, порівняння; прийоми 

розповіді: екскурсійна довідка, опис, цитування. Для встановлення контакту з групою 

можна використати прийом «спільного знайомого», в ролі якого можуть виступати 

об’єкти, події, які мають спільне відношення до міста чи країни, з якої прибули 

екскурсанти. 

Оглядові екскурсії містом мають свої особливості: 

– проводяться для всіх категорій екскурсантів; 

– хронологічні рамки екскурсії – з першої згадки про місто, сьогодення, 

перспективи розвитку; 

– тривалість 3–4 год дає можливість цілісно й узагальнено ознайомитись з містом; 

– виділення факторів, що мали вирішальний вплив на історичний розвиток міста; 

– виокремлення підтем, які розкривають своєрідність національного складу, 

менталітету, побуту, архітектури; 

– постійне оновлення екскурсійного матеріалу відповідно нових досліджень, 

важливих подій сьогодення міста; 

– ретельний відбір об’єктів екскурсії, що допомагають розкрити тему екскурсії, 

мають велике інформаційне навантаження, унікальні та популярні об’єкти; 

– про пам’ятки, які трапляються на маршруті і не мають відношення до теми, але 

зацікавили екскурсантів, дається екскурсійна довідка; 

– передбачається відвідування музеїв міста, які розкривають певну підтему, 

тривалість музейних екскурсій 30–40 хв; 

– принцип складання маршруту – тематико-хронологічний; 

– маршрут повинен враховувати наявність безпечних майданчиків для 

розташування групи. 

Розрізняють багатопланові (розкривають кілька тем, дають загальне уявлення 

про місто) та однопланові (історичні, архітектурні, літературні тощо) оглядові екскурсії 

по місту. 

Історичні екскурсії за змістом поділяють на підгрупи: історико-краєзнавчі, 

археологічні, етнографічні. 

Мистецтвознавчі екскурсії поділяють на:  



 

 

46 

 

 

– театрально-музичні; 

– кіно-, фотомистецькі екскурсії; 

– екскурсії в музеї, картинні галереї, в майстерні художників та скульпторів; 

– екскурсії, які знайомлять з творами образотворчого мистецтва (живопис, 

скульптура, декоративно-прикладне мистецтво). 

Види мистецтвознавчих екскурсій: оглядові (наприклад «Луцьк музичний»), 

тематичними, які присвячені певному митцю, окремому виду мистецтва, окремому 

театру. Такий вид екскурсій передбачає відвідання музеїв, вистав, майстер-класу, огляд 

інтер’єру театру, прослуховування музичних творів тощо. В центрі уваги має бути 

образ діяча мистецтва, творчого середовища в якому він створював свої твори, аналіз 

цих творів. Отже, при проведенні таких екскурсій використовують такі методичні 

прийоми: попередній огляд, мистецтвознавчий аналіз, зорова реконструкція, 

порівняння, опис. 

Слід врахувати екскурсоводу: при показі скульптур, потрібно давати 

характеристику епохи, в яку вони створювалися, розкрити особливості художнього 

стилю та матеріалу; демонструючи твори декоративно-прикладного мистецтва варто 

розповісти про техніку їх виконання, матеріали й майстрів. Предмети народної 

творчості показувати як частину інтер’єру, щоб було зрозумілим їх призначення в 

побуті. 

Архітектурні екскурсії поділяють на: екскурсії присвячені показу пам’яток 

архітектури певного періоду, творчості певного архітектора; екскурсії, які знайомлять 

із плануванням та забудовою міст, із районами новобудов. 

Об’єктами є: архітектурні ансамблі й комплекси, житлові будинки, 

адміністративні й громадські споруди, пам’ятники монументально-образотворчого 

мистецтва (фрески, мозаїка, рельєф, скульптура), панорами міста. 

Цілі архітектурної екскурсії: пробудження інтересу до історії свого міста, 

знайомство з архітектурними цінностями, розширення кругозору екскурсантів. 

Зазвичай у таких екскурсіях використовують такі методичні прийоми: 

порівняння, архітектурний, мистецтвознавчий, історичний аналіз, прийом руху. 

Літературні екскурсії – одна з форм популяризації основ літературознавства, 

літературних творів, пам’ятних літературних місць. 

Поділяють літературні екскурсії на:  

– літературно-біографічні; 

– історико-літературні; 

– літературно-краєзнавчі (присвячені вивченню природного або культурного 

комплексу за допомогою літературних творів); 

– літературні екскурсії на природу (побудовані на літературному матеріалі, 

художньо описаних природних об’єктах). 

За місцем проведення літературні екскурсії бувають міські, заміські, екскурсії 

літературними заповідниками. Основою літературної екскурсії є об’єкти пов’язані з 

життям і творчістю письменника, є його музей-квартира, меморіальний музей, або, 

коли в його творах описувалась дана місцевість. 
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Матеріал екскурсії поділяють на загальний (відноситься до всієї теми), локальний 

(безпосередньо пов’язаний з життям і творчістю письменника). Чим більше локального 

матеріалу тим вища пізнавальна цінність екскурсії. Як правило такі екскурсії розраховані в 

середньому на три астрономічні години, передбачають 6–7 об’єктів показу з включенням 

до них музею. 

Маршрут екскурсії будується за такими принципами: 

– хронологічним або монографічним (літературно-біографічної екскурсії); 

– тематичним або з використанням методу монтажу (історико-літературної 

екскурсії). 

Основними методичними прийомами є: реконструкції (обстановки й подій), 

локалізації, наочності (портрети, ілюстрації до творів), довідка, цитування. 

Природознавчі і географічні екскурсії 

Ключовими завданнями таких екскурсій є поширення знань про природу, 

закономірності її розвитку, виховання любові до рідного краю, розвиток естетичних 

смаків. 

Головною ознакою природознавчих екскурсій є безпосередній контакт з 

природним середовищем.  

Об’єктами можуть бути ліси, гаї, парки, річки, озера, моря, водограї, гори, вулкани, 

скелі, унікальні пам’ятки природи, схід і захід сонця, припливи і відпливи тощо. 

Методику проведення природознавчих екскурсій зумовлює той факт, що 

екскурсанти можуть вступати у безпосередній контакт з об’єктами огляду. Відмінною 

рисою методики показу об’єкта природи є те, що джерелом інформації виступає сам 

об’єкт, а не події, що з ним пов’язані. Крім того, слід враховувати, що, на відмінну від 

об’єктів інших екскурсій, об’єкти живої і неживої природи постійно перебувають у 

взаємозв’язку, змінюють свій вигляд (луки навесні і восени, море в штиль і шторм). 

За змістом природознавчі екскурсії поділяють на оглядові й тематичні 

(ботанічні, зоологічні, гідрологічні, геологічні, унікальні пам’ятки природи). 

В окрему групу виділяють географічні екскурсії. Коло питань, які висвітлюють 

дані екскурсії значно ширше, ніж у природознавчих. Географічні екскурсії 

передбачають не тільки знайомство з природою, а й з господарством, культурою, 

побутом населення. Таким чином, змістову сутність таких екскурсій визначають 

природні й культурно-економічні особливості території. 

Більшість географічних екскурсій відносяться до оглядових. Об’єкти 

географічних екскурсій – цілісні територіальні комплекси, в кожному з яких 

взаємодіють природа, населення й господарство. Акцент робиться під час екскурсій на 

причино-наслідкових зв’язках і динаміці природних та суспільних процесів; природні 

ресурси ресурси території та їх освоєння, облік і раціональне використання. Тематичні 

екскурсії ґрунтуються на висвітленні окремих компонентів ландшафту (рельєф, 

рослинність, ґрунти тощо), якщо в них розкривається вплив того чи іншого 

компонента ландшафту на господарське освоєння й використання території. 

Тематичною географічною екскурсією може бути й етнографічна, якщо до її змісту 

включається розповідь про культуру і побут населення, його господарську діяльність, 

цивілізаційну роль окремого етносу.  
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Географічні екскурсії за охопленням території, що вивчаються, за масштабом, 

поділяють на краєзнавчі і країнознавчі. 

Краєзнавчі екскурсії знайомлять із містом, селищем і його найближчими 

околицями на відстані декількох десятків кілометрів; ґрунтуються на місцевому 

матеріалі, який зібраний переважно місцевими мешканцями; детально знайомлять з 

територією: її географічним положенням, природою, фактами й подіями, які 

визначають долю саме цього населеного пункту; мають за мету – прищепити любов до 

рідного краю, повагу до славетних діянь людей. 

Місцеві події розкриваються на фоні загальнонаціональних. 

Краєзнавчі екскурсії селом повинні включати: відомості про час виникнення, 

походження його назви; про природні умови й багатства; про старожилів; земельне 

питання (розмір наділів перших поселенців, ремесла); демографічні й етнографічні 

відомості, розповідь про участь мешканців у важливих суспільних подіях; про сучасний 

стан господарства та перспективи його розвитку (фермерські господарства). 

Країнознавчі екскурсії охоплюють більш великі простори – область, або 

декілька сусідніх областей, країну, або декілька сусідніх країн. Суттєві риси великих 

територій висвітлюються вибірково. 

Перед проведенням екскурсії екскурсовод обов’язково повинен провести 

інструктаж групи що правил огляду пам’яток природи. 

Основними методичними прийомами, які використовуються в природничих і 

географічних екскурсіях є природознавчий аналіз, порівняння, зорова 

реконструкція,опис, пояснення, коментування, спостереження об’єкта в русі, 

цитування, локалізації подій, порівняння, показ наочності та ін. Рекомендується 

включати в екскурсію відвідування краєзнавчого музею. Маршрути краєзнавчих 

екскурсій, як правило, будують за тематичним принципом (лише історичні екскурсії – 

за хронологічним). 

У природознавчі екскурсії рекомендовано включати відвідування геологічних, 

мінералогічних музеїв, огляд відповідних відділів краєзнавчих музеїв; бажане 

відвідування обсерваторії, планетарію, метеостанції, розплідника, зоопарку, оранжереї 

тощо. Тема «Охорона природи» є обов’язковою для таких екскурсій. 

Практичне заняття  

Тема. Вимоги до укладання контрольного та індивідуального тексту екскурсій.  

Мета: розкрити відмінності індивідуального та контрольного тексту екскурсії, 

ознайомити із завданнями «портфеля екскурсовода». 

Питання для обговорення. 

1. Контрольний текст екскурсії – основа усіх екскурсій за певною темою. 

2. Складання індивідуального тексту екскурсії. 

3. Завдання «портфеля екскурсовода». 

Завдання до виконання.  

1. На основі контрольного тексту складіть індивідуальний текст екскурсії. 

2. За обраною темою екскурсії укомплектуйте «портфель екскурсовода» 

(не менше п’яти наочностей). 
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Практичне заняття  

Тема. Особливості підготовки екскурсій.  

Мета: ознайомитись із різновидами екскурсій, особливостями їх підготовки; 

навчитись складати картки екскурсійних об’єктів, заповнювати технологічну карту 

екскурсії.  

Питання для обговорення: 

1. Класифікація екскурсій. 

2. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. 

3. Технологічна карта екскурсії: особливості заповнення. 

Завдання до виконання 

1. Визначтесь із видом екскурсії та сформулюйте її тему.  

2. За обраною темою екскурсії визначте екскурсійні об’єкти та оформіть картки 

цих об’єктів за зразком (див. додаток Б). 

3. За обраною темою екскурсії заповніть технологічну карту екскурсії за 

поданим зразком (див. додаток Б). Зауважте, що до картки бажано прикріпити графічне 

зображення об’єкта в його нинішньому й колишньому видах (за можливості). 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Музейний простір Інтернету. Використання  

віртуальних музеїв та екскурсій в освітньому процесі 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетентностей педагогів щодо використання 

віртуального музейного потенціалу, інтернет-ресурсів культурно-просвітнього 

спрямування в освітньому процесі. 

Завдання теми: 

Систематизувати знання щодо: нових музейно-педагогічних технологій. 

Сформувати вміння (навички): використовувати віртуальні продукти 

культурно-просвітнього спрямування, віртуальні музеї, виставки, галереї, подорожі в 

освітньому процесі. 

Розвинути установки до: аналітичності, креативності, комунікативності. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: нових музейно-педагогічних технологій 

Вміння: користовуватися ІКТ технологіями в освітньому процесі. 

Установки до: аналітичності, креативності, комунікативності. 

 

План 

1. Музейний простір Інтернету. Музейний простір Волинської області. 

2. Інформаційно-комунікаційні технології в музейній діяльності. 

3. Створення віртуальних музеїв. 
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Теоретичний матеріал до теми. 

Музейний простір Інтернету. Музейний простір Волинської області. 

Музеї – це місця, де зібрані та експонуються колекції якихось предметів, які були 

знайдені в природі, або зроблені людиною. Існують музеї, які присвячуються 

мистецтву, науці, історії, промисловості, техніці. Слово «музей» походить від грецького 

слова, що означає «храм муз». Один з найперших закладів, який можна назвати музеєм, 

знайдено в Александрії у Єгипті. Цей заклад відноситься до ІІІ ст. до н.е. З тих часів до 

ХІХ ст. було створено багато колекцій, які називали музеями, але вони належали 

королівським особам та вельможним родинам. Тільки з кінця ХVІІІ ст. двері музеїв 

відкрилися для всіх бажаючих. Відбулося це у Франції під час Французької Революції. У 

ХІХ ст. вперше почали будувати спеціальні приміщення для музеїв. В наш час великі 

музеї – це не тільки місце зберігання колекцій, але й наукова установа, яка здійснює 

пошукову та дослідницьку діяльність. Музейні колекції є предметом гордості країни, де 

вони знаходяться. Безліч туристів є відвідувачами музеїв – студенти, мистецтвознавці. 

історики вивчають історію країн та історію мистецтва завдяки музейним експонатам. 

«Музей – науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для 

вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та 

музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань 

національної та світової культурної спадщини», – зазначається у Законі України «Про 

музеї та музейну справу».  

У Положенні про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України (від 22 жовтня 2014 року № 1195) визначено мету, 

завдання та основні напрями діяльності зазначених музеїв «як складова системи 

навчально-виховної роботи, які створюються з метою залучення учнівської та 

студентської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини 

українського народу, формування освіченої 

розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до 

України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу».  

Варто зауважити, що Україна володіє значним культурно-просвітницьким та 

виховним потенціалом на основі історико-культурної спадщини. Так, нині в Україні під 

охороною держави перебувають понад 140 тис. нерухомих пам’яток історії та культури, а 

саме: понад 64 тис. пам’яток археології; понад 54 тис. пам’яток історії; близько 7 тис. 

пам’яток монументального мистецтва; близько 15 тис. пам’яток містобудування і 

архітектури. У місті Луцьку налічується 129 одиниць пам’яток історико-культурної 

спадщини (пам’ятки історії та культури місцевого та національного значень, пам’ятки 

архітектури та містобудування тощо). 

В музеях країни зберігаються мільйони експонатів. За даними Центру 

пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури, в Україні у навчальних закладах функціонує 3996 музеїв, з 

них – 231 – музей історії освіти, 9 – присвячених життю та діяльності педагогів, 168 – 

літературні, 118 – присвячених життю та діяльності письменників, 8 – Лесі Українці, 2687 
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– історичні, 616 – краєзнавчі, 58 – природничі, 50 – мистецькі. При навчальних закладах 

Волинської області діє 116 історичних музеїв, з них 21 – історії освіти, навчального 

закладу, 7 – історії особи, 47 – етнографічні, 5 – краєзнавчі, 3 – природничі та літературні, 2 

– мистецькі. 

Музейний простір Волині станом на 2019 рік – це 17 комунальних музеїв області 

(у т. ч. Волинський краєзнавчий музей, якому підпорядковано 5 музеїв – 4 відділи і 

філіал), 89 музейних заклади на громадських засадах, з яких 6 – носять звання 

«Народний музей», 181 музей при закладах освіти (з них 3 – при закладах дошкільної, 

169 – загальної середньої, 2 – позашкільної, 7 – професійно-технічної освіти), з яких 34 

– носять почесне звання «Зразковий музей». Це понад 320 тис. музейних предметів 

основного фонду – пам’яток матеріальної та духовної культури волинського краю, які є 

частиною Музейного фонду України, і ряд з яких по праву вважається культурним 

надбанням всього людства.  

 

Інформаційно-комунікаційні технології в музейній діяльності. 

Cучасна молода людина нової формації, за визначенням, є діалогічною (а не 

монологічною), музей також повинен шукати нові форми спілкування, за яких робота з 

аудиторією відбувалася б більш ефективно, популяризувати нові технології в музейній 

освіті. Інформаційно-комунікаційні технології відіграють велику роль у музейній 

справі.  

Словосполучення «інформаційні технології» у музеях увійшло у науковий обіг 

наприкінці 90-х рр. ХХ ст., коли музеї починають використовувати електронну пошту та 

веб-сайти з інформацією про музей та його колекції, що сприяло налагодженню 

зв’язків між музеєм та потенційними відвідувачами.  

Аналіз літературних джерел з проблем застосування музейних інформаційних 

технологій у навчальному процесі засвідчив, що поняття «інформаційні технології» або 

«інформаційно-комунікаційні технології» – це сукупність методів, виробничих процесів 

і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, 

розповсюдження, відображення та використання інформації в інтересах її 

користувачів. Інформаційні технології у музейному середовищі забезпечують та 

підтримують інформаційні процеси: пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення 

інформації та процедури доступу до неї. Використання інформаційних технологій у 

музеях дозволяє активізувати пізнавальний процес школярів в умовах музейного 

середовища; формувати комунікаційну компетентність учнів та педагогів; 

популяризувати зібрання, експозиції музею; оперативно отримувати інформацію про 

нові експонати музею, події, музейні акції, свята, виставки, майстер-класи тощо. 

Музейні зібрання, які не демонструються постійно в експозиціях, а зберігаються у 

фондах, що мало відомі педагогам, учням, громадськості, важливо презентувати та 

широко популяризувати усіма можливими шляхами, у тому числі, використовуючи 

сучасні інформаційні технології, з цією метою створюючи віртуальні музеї. 

Як і звичайні, електронні музеї поділяють за характером зібраних матеріалів на: 

історичні, етнографічні, краєзнавчі, художні, технічні, архітектурні, меморіальні тощо. 

В Інтернет-просторі можна знайти різноманітні музеї: найвідоміші музеї національного 
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та світового значення і музеї міст та сільських населених пунктів, музеї видатних діячів 

науки і мистецтва і «музеї самого себе» та багато інших. 

Поширенню і популяризації Інтернет-музеїв сприяє низка корисних переваг 

порівняно з реальними музеями: 

– відвідування Інтернет-музеїв, як правило, безкоштовне, вони завжди відкриті 

й доступні кожному, незалежно від географічного розташування; 

– огляд музею можна здійснювати з персональним «екскурсоводом»; 

– можливість детального розгляду та вивчення окремих експонатів на рівні, 

недоступному для спостереження неозброєним оком; 

– експонати, що найбільше сподобалися, можна «скопіювати» у власну колекцію; 

– якщо інтерес становить певний експонат, його можна швидко знайти за 

назвою, ключовим словом, описом характерної деталі тощо; 

– для Інтернет-музеїв не споруджують спеціальних будівель; 

– будь-яка кількість відвідувачів може перебувати в музеї одночасно; 

– відсутня проблема захисту найтендітніших експонатів від ушкоджень; 

– відсутня потреба в охоронні найцінніших експонатів; 

– Інтернет-музей може репрезентувати експонати, які належать різним музеям 

та може ознайомити відвідувача з тим, що залишається за межами можливого в 

реальних умовах. 

Важливим є те, що Інтернет-музеї сприяють поширенню культурної та наукової 

спадщини людства. Разом із тим, Інтернет-музеї в жодному разі не замінять собою 

реальні музеї, які зберігають свою унікальність, надаючи відвідувачу можливість 

емоційного спілкування з оригіналами витворів мистецтва і музейними реліквіями. 

 

Створення віртуального музею 

Ідея «віртуальної реальності», покладена в основу функціонування музею, 

породжує принципово нове явище – «віртуальний музей», в якому реалізовуються всі 

можливі інноваційні музейні технології. Віртуальний музей являє собою набір 

електронних артефактів і інформаційних ресурсів, практично все, що може бути 

цифровим. Колекція може включати в себе картини, малюнки, фотографії, схеми, 

записи, відеофрагменти, газетні статті, стенограми, інтерв’ю, чисельні бази даних і 

безліч інших предметів, які можуть бути збережені на файл-сервері віртуального 

музею. Особливість віртуального сервера полягає в тому, що на ньому можуть бути 

представлені тисячі зображень творів мистецтва з максимально докладним текстом. 

Це дозволяє активізувати інтерес до історичного минулого людства. Віртуальний 

музей на сьогоднішній день вміщує в собі більше, ніж просто різні типи медіа. 

Реалізація ідеї «віртуального музею» з використанням оригінальних музейних 

предметів, гравюр, кінодокументів дозволяє створити принципово нову музейну 

експозицію, яка не лише забезпечує зорове сприйняття пам’яток матеріальної 

культури, а й супроводжується відповідними звуковими ефектами і навіть 

уможливлює тактильні відчуття. Для перегляду інтерактивні експонати доступні 

людям із захворюваннями органів зору і слуху: замість візуальних елементів в такій 

експозиції використовуються аудіоелементи, а замість слухових – оптичні ефекти. 
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Віртуальні музеї є не лише вмістилищем основної інформації, а й те яким чином ця 

інформація буде представлена користувачам. Сьогодні в Інтернеті склалися три види 

віртуальних музеїв: віртуальні експозиційні галереї чи окремі тематичні виставки, що є 

цифровими аналогами реальних експозиційних залів, колекцій та виставок 

відповідного музею (вони репрезентовані на веб-сайті цього музею); віртуальні музеї 

«другого покоління», створені шляхом суміщення масштабних міжмузейних колекцій 

та експозиційних галерей; такі музеї поєднують у собі цифрові зображення реальних 

пам’яток, що зберігаються й експонуються у сотнях різних музеїв, розкиданих по 

всьому світу; музеї віртуального мистецтва (№et-art). За своєю суттю, №et-art-творіння 

– це сукупність візуальних та акустичних образів, анімації, тексту, графіки, 

алгоритмізованої естетичної взаємодії різного роду додатків і програм, що втілюють 

авторський задум.  

Освітня мережа «Щоденник.ua». Всеукраїнська безкоштовна освітня мережа 

«Щоденник.ua» формує електронне середовище для вчителів, учнів та їх батьків. 

Проект працює за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту 

Інноваційних технологій і змісту освіти, регіональних адміністрацій, управлінь освіти. 

Метою проекту є об’єднання всіх педагогів, учнів та батьків України в єдину спільноту, 

модернізація навчального процесу та впровадження сучасних комп’ютерних 

технологій у школах. «Щоденник.ua» удостоєний багатьох почесних нагород - як 

українських, так і зарубіжних; електронна платформа, на якій працює проект, 

відзначена премією ООН. Важливою особливістю «Щоденник.ua» є гарантія безпеки 

зберігання та використання даних для освітніх установ. Доступ в систему здійснюється 

тільки за спеціальним кодом, отриманим в освітній установі. На сьогоднішній день це 

найбільша освітня мережа в Україні, яка надає свій функціонал на безкоштовній основі. 

В мережі налічується більше 10 000 шкіл, понад 1 млн користувачів. Для спілкування за 

інтересами в Щоденнику існують групи та події, які може створити будь-який 

користувач нашої мережі. Знайти групи, що цікавлять, і події можна в каталозі із 

зручним рубрикатором або за допомогою пошуку. У кожної групи або події є сторінка з 

різними необхідними функціями: новини, сторінки (Wiki), стіна, файли, форум. Тут 

можна наприклад знайти «Пізнавальні екскурсії до музеїв України», віртуальні музеї, 

ЗОШ І–ІІІ ст. с. Дубове Ковельського району. Всі функції групи або події 

налаштовуються. Наприклад, можна відключити стіну, а файли зробити доступними 

тільки для учасників групи. Адміністрація Щоденника відстежує всі створювані групи і 

події, оперативно видаляючи і блокуючи все, що порушує призначену для користувача 

угоду. Окрім цього, будь-який користувач Щоденника може відправити скаргу про 

знайдені порушення, яка також буде оперативно розглянута модераторами сайту. 

Щоденник повністю безкоштовний. І для шкіл, і для користувачів. Відсутня будь-яка 

оплата як за підключення, так і за щоденне використання Щоденника. Для роботи з 

Щоденником необхідний тільки комп’ютер з доступом в Інтернет та інтернет-браузер. 

Ніяких спеціальних програм встановлювати не потрібно. 

Віртуальна галерея володіє функціями перегляду і прослуховування 

мультимедійних даних (фото, аудіо, відео, анімація, 3D-зображення та ін.). 

За допомогою фото-, відео- та аудіоматеріалів віртуальної галереї можна переглянути 

http://company.shodennik.ua/about/null?link=http%3A%2F%2F%C2%AB%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.ua&referer=http%3A%2F%2Fcompany.shodennik.ua%2Fabout%2F
http://company.shodennik.ua/about/null?link=http%3A%2F%2F%C2%AB%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.ua&referer=http%3A%2F%2Fcompany.shodennik.ua%2Fabout%2F
http://company.shodennik.ua/about/null?link=http%3A%2F%2F%C2%AB%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.ua&referer=http%3A%2F%2Fcompany.shodennik.ua%2Fabout%2F
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експонати, прослухати їхню історію та оцінити їхній стан, тобто отримати вичерпну 

інформацію про експонати. Наприклад, якщо під експонатом розуміється 

сільськогосподарське чи інше знаряддя, то відеосюжет може містити інформацію про 

період часу та місце його побутування; ким, з якою метою та яким чином він 

використовувався; де і коли був знайдений. Крім того, додатковою функцією 

віртуальної галереї є перегляд відеоматеріалів про експонати музею із можливістю 

сурдоперекладу, яка, в свою чергу, дасть можливість людям із вадами слуху або мови 

дізнатися більше про музейні експонати. Аудіозаписи ж можуть відображати звуки 

деяких експонатів музею. Наприклад, такими звуками можуть бути мелодія музичної 

шкатулки, спів птахів тощо. Крім того, для підвищення свого рейтингу та авторитету 

віртуальна галерея має функцію віртуальної екскурсії, яку проводить віртуальний 

екскурсовод. 

Створення музейного інтернет-представництва (сайту) – проект, що 

повинен мати місію, цілі та алгоритм реалізації. Інтернет-представництво (веб-сайт) 

має бути складовою єдиної інформаційної системи закладу, що ґрунтується на 

послідовній та логічно несуперечливій концепції. Місія інтернет-представництва – це 

підвищення ефективності виконання функцій музею, передбачених установчими 

документами. Базою концепції вебсайту є чітке визначення цілей, для реалізації яких, 

він створюється. Виходячи із цього, можна визначити його структуру та принципи 

роботи, стратегію розвитку. Оскільки основні завдання та функції музею викладені у 

його статуті, то веб-сайт як «відображення» музею у інформаційному просторі, має 

виконувати ті ж самі функції що й установа в «реальному житті». Більшість маленьких і 

середніх музеїв змушені створювати сайти на безкоштовному хостингу, що аж ніяк не 

принижує їх рівень, виконуючи головне завдання – цілодобова популяризація закладу 

в Україні і світі.  

Наповнення сайту. Досвід показує, що дуже багато залежить від головної 

сторінки. Не потрібно обмежувати її кількома фотографіями, назвою закладу і 

переліком рубрик. Головна сторінка повинна містити назву, адресу, телефони, 

короткий опис, кілька фотографій приміщення. Це важливо для різноманітних 

пошукових систем – люди будуть знаходити сайт за пошуковими словами. До речі, сайт 

слід зареєструвати в максимальній кількості пошуковиків, каталогів, порталів. Часто на 

головну вміщують фото керівника музею. Іноді дають коротку історію музею. Хоча, для 

цього можна мати окремі рубрики – «Про нас», «Контакти», «Експозиції», «Анонс», 

«Історія краю», «Новини». Таким чином, відвідувач отримує максимальну інформацію 

про заклад, історію регіону, цікаві об’єкти. Часто на сайті розміщують збірники 

наукових робіт з конференцій, круглих столів, публіцистичні розвідки. Дуже важлива 

рубрика «Новини». Крім власних музейних новин, яких, як правило, не дуже багато, тут 

варто збирати всі матеріали з теми: і про історію, сучасність, регіон, загальномузейні 

новини, укази Президента, Постанови Уряду, публіцистику, міжнародну інформацію. Це 

залучить нових читачів, які випадково для себе дізнаються про музей, дослідників з 

інших країн. Часто сайт роблять трьохмовним – українською, російською, англійською. 

Однак, вести одразу три версії досить складно. Іншими мовами пишуть лише короткі 

візитівки. Буває, що на сайті передруковується якийсь несподіваний резонансний 



 

 

55 

 

 

матеріал, який активно залучає відвідувачів до музею, тож стрічку новин слід постійно 

оновлювати, краще щодня, але, не рідше 3–4 разів на місяць. Інакше, ресурс 

перетворюється у застиглий архів, що не буде мати постійної аудиторії. Сайт примушує 

писати нові матеріали про музей, шукати різноманітні публікації в пресі, книгах, 

мережі. Бажано, аби ресурс вміщував максимальну кількість статей про регіон, музей, 

історичні пласти, людей. Слід створити рубрику «Відгуки!», почніть форум – може бути 

багато приємних несподіванок. А ще зробіть велику фотосесію. Часто музейники 

недооцінюють значення якісних фотографій. Знайдіть професійного фотографа, який 

зробить детальну фотосесію приміщення музею, залів, прилеглої території, експонатів. 

Науковці, студенти, журналісти, письменники, краєзнавці потребують зображень 

різноманітних предметів з експозиції. Слід відзняти відеофільми про музей, історію 

регіону та розмістити на сайті. Отже, віртуальний музей забезпечить користувачам 

можливість побачити будь-який експонат колекції в його натуральному, тривимірному 

вигляді, а також, в ідеалі, всі тематично пов’язані з ним експонати та матеріали. У той 

же час, онлайновий доступ ідеальний для крихких речей, які не можна експонувати, 

віртуальна експозиція дешевша. Крім того, багато музеїв дозволяють відвідувачам 

створювати свої власні віртуальні колекції, що втягує їх у більш інтенсивну взаємодію з 

різноманітним контентом музейного сайту. Нарешті, неможливість з тих чи інших 

причин заснувати «реальний музей» може бути подолана в Мережі, де для створення 

експозиції немає ніяких перешкод. Проте, віртуальна екскурсія не здатна замінити 

людині справжню екскурсію залами музею. Маленькі картинки на екрані монітора не в 

змозі замінити художні шедеври, виставлені в залах того чи іншого музею, комп’ютерні 

картинки – це звичайнісінька інформаційно-психологічна «наживка», що карбується в 

пам’яті людини й породжує в неї бажання при нагоді неодмінно завітати в цей музей. 

Формується цільова зацікавленість людини комп’ютерної епохи (яку, до речі, важко 

кудись витягнути через наявність комп’ютера) музейною спадщиною, їй 

прищеплюються мистецькі й загальнокультурні цінності. Інтернет мотивує людину до 

здійснення пізнавальних туристичних подорожей, дає можливість доступу до 

експонатів музею широкому колу користувачів мережі, дозволяє музею заявити про 

себе і надає можливості, яких не має традиційний музей, тим самим розширює коло 

відвідувачів. 

Віртуальні екскурсії 

Термін «екскурсія» має два визначення: 1) колективне відвідування визначних 

місць з освітньою, науковою, спортивною або іншою метою; 2) група осіб 

(екскурсантів), яка здійснює таке відвідування. З латинської «excursio» перекладається 

як «поїздка», що відповідно до формулювання передбачає певну динаміку для тих, хто 

бере участь в екскурсії. Отже, віртуальна екскурсія – це відвідування визначних місць, 

змодельоване за допомогою комп’ютера. На даний момент серед культурно-освітніх 

установ світу, що використовують подібну технологію, можна виділити Лувр (Франція) 

з його віртуальним туром галереями та залами різних історичних періодів, Ермітаж 

(Росія) з акцентуванням на найцінніших здобутках закладу, музей Метрополітен у Нью-

Йорку (США) та багато інших галерей та музеїв Європи. Інтернет-екскурсії дозволяють 

мандрівнику заощаджувати час і гроші та разом з тим підвищувати свій 
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інтелектуальний рівень, подорожуючи в комп’ютерній мережі уславленими місцями 

світу. В Україні віртуальну екскурсію споживач відвідує на обмеженій кількості 

культурних сайтів. Здебільшого подібні нововведення впроваджені в західній та 

центральній частинах країни. Серед 10 найкращих сайтів, розміщених у «павутинні» в 

«Музейному просторі України» (htpp: // Www. prostir. museum/) лише деякі 

пропонують гостям віртуальну подорож. Завдяки цій інтернет-технології можна 

ознайомитися з виставками Національного музею медицини України (м. Київ) та 

експозиціями музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття (м. Коломия Івано-

Франківської області). У разі бажання та наполегливих пошуків користувачі Інтернету 

можуть знайти віртуальну екскурсію музеєм мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, 

Коломийським музеєм писанкового розпису, особливостями архітектурного та 

культурного будівництва м. Львова. Використання віртуальних екскурсій музеями має 

свої переваги: віртуальний турист заощаджує час і кошти, підвищує свій 

інтелектуальний рівень, звертає увагу на ті виставки та експонати, які його цікавлять у 

першу чергу, а не переглядає ті, що заздалегідь запропоновані схемою подорожі. 

Головна ж перевага полягає в тому, що дана екскурсія гідно рекламує пропонований 

туристичний продукт, а вдало створена віртуальна подорож робить його унікальним, 

презентабельним і привабливим. Проте, важливо також пам’ятати, що віртуальна 

екскурсія ніколи не компенсує реальної, бо важко відчувати запах квітки, лише 

дивлячись на неї, захоплюватися красою малярського шедевра через екран комп’ютера. 

Дана екскурсія розрахована на те, щоб на якісно новому, більш інформативному рівні 

презентувати та підвищити атрактивність експонатів окремого культурно-освітнього 

закладу. Приклад віртуальної екскурсії Музеєм писанкового розпису в Коломиї, який 

можна знайти в Інтернеті. 

Музей писанкового розпису в Коломиї 

 
 Життєдайна сила писанки, її неповторна краса, багатство орнаментальних 

композицій, а також звичаї та обряди, пов’язані з нею, лягли в основу побудови 

експозиції єдиного у світі Музею писанкового розпису, знаного також як «Музей 

писанки». 

У 2000 році в центральній частині Коломиї було спеціально зведено приміщення 

для музею, споруда якого виконана у формі яйця-писанки, висотою 13 м, стала 

своєрідною рекламою не лише музею, а й усього міста. Сьогодні музейна колекція 

http://www.prostir.museum/
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становить понад 12 тисяч творів цього декоративно-прикладного виду народної 

творчості. 

 Віртуальна екскурсія Музеєм писанкового розпису в Коломиї 

Віртуальний тур 

Наразі Ви маєте унікальну можливість віртуально відвідати Музей Писанкового 

Розпису, що знаходиться в Коломиї і перебуває в структурі Національного Музею 

Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття. 

Технологія віртуальних турів створює певну ілюзію присутності – Ви можете 

детальніше оглядати інтер’єри, вільно переходити із залу в зал, користуючись меню 

вибору в правому верхньому куті вікна туру та елементами управління. 

Елементи управління віртуальним туром 

 –  перехід між залами (панорамами);  

 – дивитися елемент детальніше; 

 – слухати;  

 – вимкнути поточний звук; 

 – дивитися (повертати) ліворуч;  

 – дивитися (повертати) праворуч;  

 – дивитися вверх;  

 – дивитися донизу; 

– наблизити;  

 – віддалити;  

 – обов’язково скористайтеся можливістю перегляду туру на весь екран! 

Управління віртуальним туром на клавіатурі 

(працює в повноекранному режимі) 

Стрілки ← → ↑ ↓ – керування переглядом;  

Shift / Ctrl – наблизити / віддалити. 

Увага! Кожна панорама туру має розмір біля 2–3 Мб, а отже швидке та якісне 

Інтернет-з’єднання забезпечить Вам комфортніший перегляд. 

 Детальніше про музей 

Експозиція 

Для нас, українців, писанка – не тільки символ життя, добра, надії, це ще й магічний 

оберіг нації, її філософії та культури, езотеричний зміст якої нині важко осягнути. 

Своїми витоками писанкарство сягає сивої давнини та відбиває уявлення наших 

предків про навколишній світ. Таємниця яйця – зародка життя, як і таємниця світового 

дерева, тисячоліттями викликала найрізноманітніші асоціації, була одним з 

найбільших див для людей в усі часи. Це давнє і вічно молоде мистецтво увібрало в 

себе художню вивершеність, багатство сюжетних композицій, неповторність 

кольорових гам. 

Серед найважливіших і найстаріших писанкових символів було Сонце – джерело 

життя, оновлення та надії. Кожен реґіон України має своє характерне поєднання барв 

http://navkolo.biz/
javascript:ShowOrHide('sp6973da9f2a4cbf99d4889891c882006b')
javascript:ShowOrHide('sp6973da9f2a4cbf99d4889891c882006b')
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і композицій, укладених віками у певну систему інформаційних кодів, які сьогодні 

читаємо як орнамент, зачаровуючись його багатством та неповторністю, трактуючи 

писанку мініатюрним твором мистецтва. Проте історичний та моральний аспекти 

цього прадавнього символу людства залишаються на сьогодні мало вивченими. 

У наш час розвиток писанкарства відбувається за рахунок урізноманітнення 

власних манер творців. Їхня фантазія видозмінює мотиви і форми, відшліфовуючи 

ювелірність технік писанкового письма. І на просторі мистецьких фантазій 

залишається осторонь те чисте і глибокозмістовне джерело, з якого народилась 

писанка. Поверненню до духовних витоків, їх мудрості і сили слугує єдиний у світі 

Музей писанки. 

В експозиції музею представлені писанки та декоративні яйця з різних реґіонів 

України: Гуцульщини, Покуття, Буковини, Лемківщини, Бойківщини, Опілля, Поділля, 

Полісся, Подніпров’я, Слобожанщини та Причорномор’я. Окремий розділ у музейній 

експозиції займає писанка, створена українцями, що проживають на різних 

континентах світу.  

Оскільки у традиціях культур багатьох народів світу яйце також вважалося 

найдавнішим символом життя, його прикрашали та використовували у 

найрізноманітніших обрядах, тому окреме місце в музейній експозиції посіли писанки 

та декоративні яйця з Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Франції, Данії, 

Китаю, Індії, Аргентини, Канади, США, Ізраїлю, Шрі-Ланки, Пакистану та Єгипту. 

Мова їх орнаментів – це мова добра, оберегу та миру. Прислухаймось до неї, 

поєднаймо свої руки і серця у символічному колі, в центрі якого найпрекрасніша 

писанка Всесвіту – Земля. 

 Головна 

 Події 

 Майстер-класи 

Практичне заняття 

Метод навчання: робота у групах, індивідуальна робота. 

Завдання для виконання: 

Опис завдання: 
1. Продумайте головну сторінку віртуального музею певного профілю. Розпишіть рубрику 

культурно-просвітницької діяльності, форми роботи з аудиторією. 

 
 
 
 

ТЕМА 7. Презентація та популяризація діяльності музею  
у фахових виданнях, ЗМІ. Розробка та презентація  

музейних програм та проектів 
 

Мета теми: 

Формування професійних компетенцій педагогів щодо видів узагальнення 

музейної діяльності, укладання презентаційних матеріалів, розробки музейних 

програм та проектів. 

http://hutsul.museum/pysanka/
http://hutsul.museum/pysanka/events/
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Завдання теми: 

Систематизувати знання щодо: розробки, презентації та видів музейних 

програм, проектів; видів узагальнення музейної діяльності, укладання матеріалів 

музейно-педагогічної діяльності. 

Сформувати вміння (навички): розробляти музейні проекти, програми відповідно 

до його профілю, укладати та узагальнювати матеріали музейно-педагогічної 

діяльності. 

Розвинути установки до: співпраці з усіма учасниками освітнього процесу, 

краєзнавчими спілками, громадськими організаціями, ЗМІ, іншими компонентами 

соціокультурного середовища регіону у досягненні загальної мети. 

Очікувані результати вивчення теми: 

Знання: видів, алгоритму розробки програм, музейних проектів; потенціалу 

соціокультурного середовища регіону; основних вимог до укладання та узагальнення 

матеріалів музейно-педагогічної діяльності, видів друкованої музейної продукції. 

Вміння: укладати презентаційні матеріали музейної діяльності, узагальнювати 

матеріали музейно-педагогічної діяльності, розробляти та популяризувати музейні 

програми та проекти. 

Установки до: співпраці зусіма учасниками освітнього процесу, елементами 

соціокультурного середовища у досягненні загальної мети. 

План 
1. Авторське право. Академічна доброчесність. 

2. Види узагальнення та укладання матеріалів музейно-педагогічної діяльності: 

статей, методичних розробок та рекомендацій, презентаційних буклетів, 

інформаційно-методичних матеріалів на сайт закладу освіти, музею. 

3. Розробка та презентація музейних програм та проектів. Програма ВКМ 

«Музей-школі». 

4. Співпраця із ЗМІ. Вимоги до написання прес-релізів, анонсів музейних заходів. 

 

Теоретичний матеріал до теми. 

Авторське право. Академічна доброчесність. 
Підготовка і видання до друку рукописів наукових, навчальних та методичних 

матеріалів визначається насамперед метою і завданнями освітнього процесу, науково-

методичної роботи в закладі освіти. Результатами музейно-педагогічної діяльності є 

напрацювання педагогів, учнів, які потребують свого узагальнення та презентації, 

популяризації. Тому пелаги мають володіти знаннями про види узагальнення 

матеріалів, орієнтуватися в законодавстві України щодо авторських прав та 

академічної доброчесності. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.03.2017 

№ 1977-VІІІ охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх 

правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і 

мистецтва, авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та 

організацій мовлення – суміжні права.  
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Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права твердить: 

Презумпція авторства  

 1. Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору.  

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор 

на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується 

також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.  

 2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для 

виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке 

інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.  

 3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на 

законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про 

свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається 

з таких елементів:  

– латинська літера «c», обведена колом (зображення знака не наводиься);  

– ім’я особи, яка має авторське право;  

– рік першої публікації твору.  

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному 

примірнику твору.  

Стаття 13. Співавторство трактує: 

 1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір.  

 Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам 

незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із 

частин, кожна з яких має самостійне значення.  

 Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.  

 Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить всім 

співавторам.  

 Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із 

співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, 

інше використання або зміну твору.  

 У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор може доводити 

своє право в судовому порядку.  

 2. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має 

самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним 

частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами.  

 4. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, 

якщо в угоді між ними не передбачається інше.  

Закон України «Про Освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 

28.09.2017). 

Розділ V Забезпечення якості освіти. Стаття 42. Академічна доброчесність трактує: 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 
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П. 2. Визначає, що означає дотримання академічної доброчесності: 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

П. 4. Трактує, що вважається: порушенням академічної доброчесності  

 академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

 самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

 фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

 фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

 списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

 обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, 

зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

П. 5. трактує, що за порушення академічної доброчесності педагогічні, 

науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

 відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

 позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 

 відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

 позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. 

 

Види узагальнення та укладання матеріалів музейно-педагогічної діяльності. 

Існують такі види видань: 

Видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, 

виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, 

призначену для поширення і відповідає вимогам державних стандартів, інших 

нормативних документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання. 
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Збірник наукових праць – збірник матеріалів досліджень, виконаних у 

наукових установах, навчальних закладах чи товариствах. 

Матеріали наукової конференції – неперіодичний збірник підсумків 

конференції, доповідей, рекомендацій та рішень.  

Методичні рекомендації – вид методичної продукції (поряд з методичною 

розробкою, методичним посібником, дидактичним матеріалом), розроблені на базі 

результатів дослідження теоретично обґрунтовані методичні поради, спрямовані на 

вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Методична розробкою можна вважати текст, в якому систематизовано, 

послідовно викладено всебічно досліджену власну або чужу педагогічну діяльність, її 

особливості. Усі розробки умовно можна поділити на дві групи: розробки стосовно 

змісту освіти (програми, концепції, довідники, збірники, посібники тощо), розробки 

методики викладання (описи досвіду, технології, методики викладання предмета, 

розділу теми курсу або уроку, сценарії). 

Cтруктура методичної розробки: 

Вступ (пояснювальна записка) 

Подається обґрунтування вибору теми, її новизна, короткий аналіз змісту, 

призначення розробки. Розшифровуються специфічні поняття і терміни. 

Основна частина 

У вигляді кількох параграфів, пунктів висвітлюється суть дослідження, а саме: 

а) педагогічна ідея; 

б) її методичне втілення; 

в) практична реалізація. 

Висновки 

Коротко формулюються основні результати, вказуються умови реалізації, 

можливості застосування. 

Характерною ознакою методичної розробки є наявність рекомендацій щодо її 

використання. 

Перелік використаної літератури 

Оформляється згідно із загальноприйнятими правилами.  

Оформляється згідно із загальноприйнятими правилами. 
Монографія – наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми 

або теми, що належить одному чи декільком авторам. 

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або 

частково/повністю замінює підручник та офіційно затверджене як таке. 

Підручник – навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її 

розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке. 

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання 

навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання. 

Наочний посібник – видання, зміст якого передається, в основному, 

зображувальними засобами. 

Наукова доповідь – це доповідь, яка узагальнює наукову інформацію, 

досягнення, відкриття та результати наукових досліджень. 
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Реферат (від лат. refere – доповідати, повідомляти) – стислий виклад змісту 

наукової праці, статті. 

Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з’їзду, симпозіуму) – 

науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру, таких як 

анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікованих до початку конференції. 

Термінологічний словник – словник термінів та визначень певної галузі знань. 

Посібник – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в 

оволодінні навчальною дисципліною. 

Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють 

засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. 

Практичний посібник – виробничо-практичне видання, призначене 

практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-

якої роботи, операції, процесу. 

Практичний порадник – видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-

якими виробничо-практичними навичками. 

Наукова стаття – вид публікації, у якій подаються проміжні або кінцеві 

результати, висвітлюються конкретні питання за темою дослідження, фіксується 

науковий пріоритет автора. 

Стаття повинна мати певну структуру. Постановка проблеми у загальному 

вигляді, Аналіз останніх досліджень та публікацій, Мета статті. Виклад основного 

матеріалу дослідження. Висновки. Література. 

1. Заголовок 

Має привернути увагу читача, мотивувати його до читання статті. Заголовок 

повинен бути цікавим, зрозумілим, нести певну інформацію, містити закінчену думку, 

бути стислим і легко читатись. 

2. Вступ 

Одними з основних вимог до вступу є визначення головної думки і короткий 

виклад її змісту. Ознайомлення зі вступом має засвідчити, що автор широко використав 

актуальну літературу. Більшої переконливості роботі може надати обґрунтування, 

чому автор обрав саме цю тему і чому саме ці прийоми її розкриття використав. 

3. Основна частина 

Ця складова статті має сягати 90 % загального обсягу і може містити розділи, 

підрозділи, пункти, підпункти. Для зручності читання текст статті доцільно поділити 

на абзаци по 5–10 речень, дотримуючись логічного переходу від одного абзацу до 

іншого, не втрачаючи при цьому головної ідеї. 

Стаття не повинна бути описом досвіду педагога або звітом про його роботу. 

У ній демонструються результати дослідження, їхня перспектива в розв’язанні певних 

науково-методичних проблем. 

У статті обов’язково мають бути посилання на наукові та методичні джерела, 

зокрема журнали, збірки, матеріали конференцій тощо. У контексті цього потрібно 

коротко згадати про наукові напрацювання із вказаного питання, які викладені в 

науково-методичних виданнях. 
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Науково-методична стаття, її структура, зміст, обсяг мають відповідати тому 

виданню, де її друкуватимуть. 

4. Висновки 

У цьому розділі розглядаються висновки, які зробив автор за результатами 

дослідження. Науковці пропонують спочатку обмежитися загальними фразами, потім 

тезисно викласти основні висновки, пов’язані зі змістом статті. Не потрібно вводити 

нову або додаткову інформацію. 

Характерною особливістю висновків має стати їхня самостійність, новизна, 

практичне значення, обґрунтованість показників отриманих результатів. 

Саме висновки становлять чи не найбільшу цінність статті, а аналіз, аргументи, 

доказовість мають підсилити цю тезу. 

Висновок має логічно узагальнювати результати, які стануть для читача 

інформаційною базою. 

5. Список використаної літератури 

Цей розділ розміщується наприкінці статті окремо. Список літератури може бути 

оформлений за порядком посилань у тексті, за алфавітом (за першим прізвищем у 

списку авторів) або за хронологічним порядком. Спочатку, як правило, вказують 

українські видання, потім іноземні, наприкінці – електронні ресурси. 

До відома авторів статті: власні публікації можна згадати у тексті, проте 

включати їх до списку використаної літератури не рекомендовано. 

У будь-якому разі, працюючи над статтею, доцільно обирати найбільш 

авторитетні джерела, використовувати останні дані. Слід пам’ятати, що життя 

рухається вперед, динамічно розвивається наука і техніка, розширюються межі 

наукових пошуків та експериментальної роботи. Тож вчорашнє втрачає свою 

актуальність і не може бути відправною точкою починань. 

В Україні прийнято новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» 

(розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова), який 

установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у 

документах. Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів 

масової інформації, інформаційних центрів тощо, його дія поширюється на бібліографічні 

посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.  

Зразки опису частини видання (статті зі збірника, журналу, розділу з книги): 

1 автор 

Юзвенко Т. Ю. Зміни функціонального стану щитоподібної залози у хворих на 

цукровий діабет 2 типу з надмірною масою тіла. Ендокринна патологія у віковому 

аспекті: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26–27 листоп. 

2015 р.). Харків, 2015. С. 106–107. 

2 автори 

Гордієнко В. В., Косуба Р. Б. Вікові особливості екологічно обумовленого 

накопичення важких металів в органах інтактних лабораторних щурів. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2016. Т. 15. № 3. С. 26–29. 

 

http://shop.uas.org.ua/ua/informacija-ta-dokumentacija-bibliografichne-posilannja-zagal-ni-polozhennja-ta-pravila-skladannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/informacija-ta-dokumentacija-bibliografichne-posilannja-zagal-ni-polozhennja-ta-pravila-skladannja.html
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3 автори 

Бандрівський Ю. Л., Виноградова О. М., Бандрівська О. О. Комбінована індексна 

оцінка гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит із різною 

груповою належністю крові. Клінічна та експериментальна патологія. 2016. Т. 15. № 3. 

С. 12–15. 

4 автори 

Савич А. О., Марчишин С. М., Островський Н. М., Лар’яновська Ю. Б. Гістологічне 

дослідження впливу збору антидіабетичного на тканини підшлункової залози щурів із 

цукровим діабетом, індукованим введенням дексаметазону. Фармацевтичний журнал. 

2016. № 5. С. 92–100. 

Більше 4-х авторів 

Сокур С. О., Жмурик В. В., Семенюк І. В. [та ін.] Використання вобензиму в 

комплексному лікуванні хворих працездатного віку на цукровий діабет із 

гемофтальмом. Ендокринна патологія у віковому аспекті: матеріали наук.-практ. конф. 

з міжнар. участю (м. Харків, 26–27 листоп. 2015 р.). Харків, 2015. С. 90. 

Зразок опису електронного ресурсу: 

Боброва В. І. Морфо-функціональні особливості формування атрофії слизової 

оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті. 

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. 2013. Т. 3. № 3. С. 40–45. 

URL: http://ijpog.org/dow№loads/6/6.pdf 

Виконання наково-дослідної роботи оформляється складанням звіту, зміст і 

оформлення якого визначається спеціальним державним стандартом. Матеріал, який 

відбирається для включення до звіту повинен бути опрацьований і систематизований. 

Загальними вимогами до звіту по наково-дослідній роботі є чітка структура, логічна 

послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації, стислість та 

точність формулювань. Викладені у звіті результати повині бути підкріплні системою 

доказів, перевірені експертами, а висновки обгрунтованими і конкретними.  

Структура звіту:  

1) Иитульний лист – реквізити установи, в якій виконувалися дослідження, ПІБ 

автора виконавця, реквізити затвердження звіту.  

2) Реферат – стисла інформація про виконання науково-дослідної роботи. 

Вказуються відомості про обсяг звіту, кількість і характер ілюстацій, таблиць, мову, 

якою він складений, перелік ключових слів, сам текст реферату.  

Відомості про кількість ілюстрацій супроводяться вказівками про їх характер: 

схеми, таблиці, фотографії, креслення.  

Перелік ключових слів характеризує основний зміст звіту. Він включає від 5 

до 15 ключових слів, надрукованих в рядок через коми.  

Після ключових слів у рефераті висвітлюють суть виконаної роботи і методи 

дослідження, конкретні дані про проведене дослідження і конкретні висновки про 

здобуті результати.  

3) Перелік скорочень і символів і спеціальних термінів наводиться у звіті у тих 

випадках, коли вони не є загальноприйнятими. Їх загальна кількість – понад 20 і кожне 

з них повторюється в тексті не менше 3–5 разів.  

http://ijpog.org/downloads/6/6.pdf
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4) Основна частина звіту включає:  

а) вступ разом з аналітичнио оглядом стану проблеми дослідження і 

обгрунтування забраного напрямку в науково дослідній роботі.  

б) розділи звіту: методика, зміст і результати виконаної роботи.  

Завершуються узагальненням результатів дослідження і описом їх можливого 

застосування. В кінці основної частини є висновок. Він містить оцінку результатів роботи, 

шляхи і мету їх подальшого дослідження, або мотивуєтсья недоцільність їх продовження. 

Висновки завершуються узагальненям результатів наукового дослідження. 

Розробка та презентація музейних програм та проектів.  

Програма ВКМ «Музей – школі». 

Музейні проекти та програми розробляються з метою засобами музейної 

педагогіки ефективно впливати на освітньо-виховний процес, активізувати творчі 

здібності учнівської молоді, формувати в умовах музейного середовища світоглядні 

цінності, національну свідомість, патріотизм та громадянську позицію, сприяти 

відродженню історичної пам’яті, зміцнювати традицію входження молодого покоління 

в музейний простір України. Є різні види музейних проектів, довготривалі, коротко 

тривалі, масштабні, які розробляються у співпраці музеїв з органами самоврядування, а 

є, які розробляються учасниками освітнього процесу у закладі освіти, педагогами та 

учнями з реалізації певної мети та завдань. Є освітні, навчальні, волонтерські проекти, 

освітньо-культорологічні. Наприклад, освітньо-культурологічний проект «Музейна 

педагогіка в освітньо-культурному просторі Києва: досвід, проблеми, перспективи» 

започаткований КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та Національної спілки краєзнавців 

України у рамках Міської комплекснсьої цільової програми «Освіта Києва. 2019–2023 рр.» 

та підпрограми «Позашкільна освіта». Проекти: «Знайомтесь – музей» передбачає 

удосконалення сайту Музею, роботу з музейною сторінкою у мережі «Фейсбук», 

відкриття сторінки у мережі «Інстаграм», співпрацю з інформаційними інтернет-

ресурсами; розповсюдження інформації про музейні заходи, налагодження 

співробітництва з представниками ЗМІ. Видання календарів, буклетів, листівок з 

символікою музею та представленими на них матеріалами фондової колекції. 

«Мистецька галерея» – проект, який окреслює проведення протягом року 

різноманітних мистецьких виставок: «З музейної скарбниці», «Мистецька вітальня», 

«Малюють діти» тощо. Проект «Доступ до музейних колекцій» реалізує завдання 

доступу якнайбільшої кількості осіб шляхом створення електронної картотеки 

матеріалів фондової колекції, електронної бібліотеки рідкісних видань на сайті Музею, 

віртуальних виставок, екскурсій. «Майстер-класи на Парнасі» – проект втілює ідею 

проведення різноманітних майстер-класів для відвідувачів: з писанкарства, 

петриківського розпису, вишивки етнографічної, мистецтва клаптикового шиття, 

ляльки-мотанки, бісероплетіння, проведення поетичних студій тощо. 

Варто зауважити, що сьогодення вимагає особливої уваги да осіб з особливими 

потребами, і тому важливим є той факт, що музеї, заклади освіти, органи 

http://kyiv.man.gov.ua/
https://don.kyivcity.gov.ua/
https://don.kyivcity.gov.ua/
http://nsku.org.ua/
http://nsku.org.ua/
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самоуправління, громадські освітні організації працюють у напрямку створення 

культурно-просвітніх проектів для людей з особливими потребами. 

Наприклад, це такі проекти, як «Музей на дотик» – це проект, що має на меті 

сприяти подоланню бар’єрів, які перешкоджають залученню осіб з особливими 

потребами до повноцінного освітнього й культурного процесу. Благодійний проект 

«Я особлива», який створено для мам, які виховують дитину з інвалідністю у м. Луцьку 

та у Волинській області з метою підтримки сімей, підвищення соціального інтересу до 

соціально незахищених верств населення, залучення якомога більшої кількості 

меценатів та благодійників, організації культурного дозвілля та релаксу. Проект 

«Доступний музей» передбачає запровадження соціальних програм, в т. ч. для 

відвідувачів з особливими потребами. 

Створення та апробація нових методик і програм для різних категорій 

відвідувачів один з важливих напрямів дослідження музейної педагогіки, який має 

найбільше практичне значення. Розробляючи музейні програми педагоги враховують 

найважливіші принципи музейної педагогіки: поєднання теорії з практикою, 

систематичність, доступність, наочність та науковість. Наприклад, програми: «Музей і 

діти», «Музей чотирьох храмів» (автор Титаренко Н. О.), які реалізуються у Зразковому 

музеї історії села при ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Прилісне є системою інтегрованих занять та 

інших форм роботи з аудиторією, які забезпечують поетапний і послідовний розвиток 

особистості в умовах співпраці музею та загальноосвітнього навчального закладу. 

Спеціальні щорічні програми роботи зі школярами «Музей – школі» 

розроблені та втілюються у Волинському краєзнавчому музеї протягом більше як 

десяти останніх років. Метою програми є формування музейної аудиторії, як 

сьогоднішньої, так і потенційної.  

Завданням програми є популяризація музею, широке використання різних форм 

музейної комунікації, як у процесі навчання, так і у виховній роботі. Музей пропонує 

різноманітні інноваційні технології, широкий діапазон інтегрованих музейних форм 

роботи зі школярами, а також інтерактивні неформальні заняття у формі ігрової, 

пошукової та дослідницької діяльності.  

У програмі подано тематику екскурсій, уроків-екскурсій з окремих навчальних 

дисциплін, цикли лекцій, виставки, масово-освітні заходи, які проводяться як у самому 

музеї на стаціонарних експозиціях, так і поза музеєм на пересувних виставках. 

Комплексна програма «Музей – школі» складається з шести окремих 

програм, які реалізуються у Волинському краєзнавчому музеї, Колодяжненському 

літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, Музеї «Лісової пісні» в урочищі 

Нечимне, Музеї волинської ікони, Художньому музеї, Музеї історії Луцького братства та 

Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського. Програма побудована за 

тематичним принципом, має уніфіковану структуру.  

Популяризація діяльності музею. 

Вимоги до прес-анонсу 

1. Заголовок має бути коротким і змістовним, привертати увагу читача. 

2. У першому абзаці потрібна конкретика. Почати краще з інформації КОЛИ, ДЕ й 

ЩО відбудеться. 
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3. Вживати речення типу «поспішайте, така можливість трапляється рідко» або 

«раді вітати усіх» в кінці анонсу немає сенсу, адже прес-анонс – це не реклама, ми 

запрошуємо журналістів, не вуличних перехожих. Журналіст сам визначає для себе 

рівень важливості та актуальності події. 

4. Речення повинні бути простими. До читача, який не дуже заглиблюється в 

текст, а читає його поверхово, швидше доходять прості речення, без вставних 

конструкцій. 

5. Прес-анонс повинен складатися з 300 і більше слів, адже публікації такого 

обсягу дуже схвально сприймаються пошуковими системами. Але зловживати також не 

потрібно – виходити за рамки 600 слів не рекомендується. 

6. Звернути увагу на граматику, якщо прес-анонс написаний безграмотно, це 

одразу знижує рівень зацікавленості в події, а також рівень поваги до організаторів. 

7. Якщо в тексті такого формату вживаються спеціальні терміни чи поняття, 

варто їх розшифрувати. Довідка має складатися з одного-двох змістовних речень, які 

розкривають суть поняття. 

8. Після написання тексту треба перевірити його на «зайві слова». Все, що слугує 

прикрасою, без чого зміст не постраждає, треба нещадно викреслювати. Чим менший 

текст, тим він насиченіший, тим більша ймовірність того, що його прочитають (а якщо 

пощастить, то й до кінця). 

9. Прес-анонс повинен містити кілька якісних анотованих фотографій (3–6) 

пов’язаних з подією. 

10. Прес-анонс про подію, яка має відбутися, подається у ЗМІ не пізніше ніж за 

два дні до події. 

Про форму прес-анонсу 

Щодо форми – вона в таких справах теж важлива, оскільки текст читається «по 

діагоналі», тож форма спрощує візуальне сприйняття тексту та допомагає очам читача 

зупинятися на головному. 

1. Підкреслювати заголовок чи ставити в ньому знаки оклику не потрібно – він і 

так уже виділений, а зайві символи, покликані привертати увагу, створюють відчуття 

«зіжмаканості». 

2. Абзаци цілком можна не починати з відступу, натомість добре між абзацами 

ставити порожній рядок. Абзаци повинні бути не великими – максимум три рядки, 

адже, під час перегляду на мобільних приладах, він займе 5–10 рядків і ускладнить 

читачеві сприйняття інформації. 

3. Головні слова, терміни й поняття варто виділяти жирним (так читач може вже 

за кілька секунд зрозуміти, що від нього хочуть автори тексту). 

4. Там, де підпис, варто ставити свій контактний номер, також можна написати 

запрошення звертатися в разі потреби. 

5. У підписі рекомендовано ставити своє ім’я перед прізвищем. На рівні 

підсвідомості це викликає в читача відчуття «людяності», доступності контактної 

особи. Стає зрозуміло, що автор у курсі сучасних тенденцій та не є прибічником 

совдепівської любові називати всіх за прізвищами. Таким чином автор на перше місце 

ставить свою особистість, своє ім’я, а вже потім офіційність. 
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6. За журналістськими нормами, числа від одного до одинадцяти пишуться 

літерами, а не числами (за винятком часу). Ця норма також розроблена на основі 

досліджень психологів на тему уваги, пам’яті й т. п. 

Загальні вимоги для прес-релізів 

Прес-реліз – це короткий документ, обсяг якого не перевищує однієї сторінки 

формату А-4. До ЗМІ щодня надходять сотні прес-релізів від різних організацій. І, як 

правило, передусім прочитуються ті, що мають зазначений розмір, оскільки час у 

працівників мас-медіа, які працюють з кореспонденцією, дуже обмежений. Коли вся 

інформація викладена на одній сторінці, досвідченому працівникові не потрібно 

докладати додаткових зусиль на її сприйняття. Він здатний одразу зрозуміти в чому 

справа. 

1. У прес-релізі має бути новина і розкритий тільки один інформаційний привід. 

Кілька інформаційних приводів розосереджують увагу й не концентрують її на 

головному. Інформаційний привід стане новиною, коли інформація актуальна, цікава 

читачам/глядачам тих ЗМІ, куди надіслано прес-реліз, є суспільно значущою та 

походить від певних лідерів. 

2. У прес-релізі мають бути присутні: дата його надсилання; точна назва 

організації, яка його випускає; відомості про те, де можна уточнити наведену 

інформацію. 

3. Композиція прес-релізу дозволяє в необхідних випадках скорочувати його, 

починаючи з кінця. В реальній практиці тільки частина наведеної інформації може 

бути опублікованою у ЗМІ. Тому в процесі підготовки прес-релізу інформацію 

розміщують в порядку зменшення її важливості за принципом «перевернутої 

піраміди». Головні пункти повідомлення фіксуються в перших двох абзацах. Решта – 

коментарі, аналіз, відомості, пояснення – у наступних. 

4. У прес-релізі має бути заголовок, в якому розкрито інформаційний привід. Він 

є основним елементом, який привертає увагу і розкриває сутність даного документа. 

Крім цього, заголовок задає тон загального сприйняття тексту повідомлення. 

5. У перших двох абзацах надається відповідь на такі, здавалося б, дуже прості 

запитання: «Що відбулося?», «Де відбулося?», «Коли відбулося?», «За участі кого 

відбулося?», «Чому відбулося?», «Як відбулося?». Відповіді на них дають змогу 

усвідомити всю новину повною мірою. Перше речення першого абзацу, як правило, 

повторює заголовок, при цьому дещо розширює та уточнює його. 

6. Прес-релізи стають цікавішими, коли в них цитуються лідери громадськості 

чи знакові особистості, котрі коментують подію, що відбулася. Добре, якщо 

висловлювання наведені не в минулому часі, а в теперішньому. Це створює ефект 

присутності. Однак наведення цитат не обов’язкове, оскільки іноді обсяг прес-релізу не 

дозволяє цього зробити. 

7. У прес-релізі не має бути абревіатур і скорочень, крім загальноприйнятих. 

Імена та прізвища наводяться повністю, принаймні один раз. Іншомовні імена та 

прізвища наводяться в оригінальному написанні та в українській транслітерації. Прес-

реліз не потрібно перевантажувати цифрами. 



 

 

70 

 

 

8. Прес-реліз повинен містити кілька якісних анотованих фотографій (3–6) та, 

дуже бажано, відеоматеріал з події. 

9. Прес-реліз про подію, що відбулася подається у ЗМІ безпосередньо по її 

завершенні. 

10. В оформленні прес-релізу в лівому верхньому куті вказують адресу та повну 

назву організації, з якої він походить. Нижче повідомляють, що це прес-реліз. Ще нижче, в 

лівому куті зазначають дату надсилання, назву ЗМІ та посаду того, кому адресовано даний 

документ. У правій частині вказують координати особи чи осіб, до яких можна звернутися 

за додатковою інформацією. Однак, цю інформацію можна подавати як на початку прес-

релізу, до заголовка, так і в самому кінці. Потім зазначають відомості щодо публікації 

релізу, коли його можна публікувати, а нижче, великими літерами, подається заголовок, 

після якого вже йде основний текст. (За матеріалами Р. Метельського. 

URL: https://www.prostir.ua/?library=mystetstvo-№apysa№№ya-dobroho-presa№o№su). 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

1. Продовжте визначення: екскурсія, як процес пізнання навколишнього світу, 

спирається на дві форми пізнання:_________________ і логічне мислення. 

  

2. Продовжте. Виділяють два основні підходи до визначення й розуміння суті 

екскурсії: 1) екскурсія – цілеспрямований та запрограмований наочний процес 

пізнання особистістю оточуючого світу; 2) екскурсія – це _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Співставте цілі та форми проведення екскурсії. 

1. Відпочинок.    А. Експедиція. 

2. Наукова.    Б. Прогулянка. 

3. Культурно-виховна.   В. Дорожня екскурсійна інформація. 

4. Загальноосвітня.   Г. Тематична екскурсія. 

 

4. За яким принципом зазвичай складають маршрут краєзнавчої екскурсії? 

А. Хронологічним. 

Б. Тематичним. 

В. Тематико-хронологічним. 

 

5. Який вид екскурсій рекомендується включати в оглядову екскурсію 

містом? 

А. Географічні екскурсії. 

Б. Екскурсії на архітектурну тематику. 

В. Музейні екскурсії. 

Г. Заміські екскурсії. 

 

6. Виберіть методичні прийоми, які найчастіше використовуються 

в екскурсіях на історичну тематику. 

А. Прийом зорової реконструкції. 

Б. Прийом перемикання уваги. 

В. Прийом локалізації подій. 

Г. Прийом репортажу. 

 

7. Виберіть приклади екскурсійних об’єктів у мистецтвознавчих екскурсіях. 

А. Об’єкт природно-заповідного фонду. 

Б. Житловий будинок. 

В. Скульптура. 

Г. Меморіальна дошка.  

 

8. Чим географічні екскурсії відрізняються від природознавчих? 

А. Більшою протяжністю маршруту. 
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Б. Більшою тривалістю екскурсії. 

В. Змістова сутність екскурсії включає інформацію про природні й культурно-

економічні особливості території. 

Г. Обов’язковим є використання прийому дослідження. 

 

9. Комплект наочних матеріалів, які використовуються у ході проведення 

екскурсій. 

А. Методична розробка екскурсії. 

Б. Маршрут екскурсії. 

В. «Портфель екскурсовода». 

Г. Картки екскурсійних об’єктів. 

 

Завдання 10. Базуючись на інформації літературних та Інтернет-джерел, 

користуючись знаннями про туристичні ресурси області, населеного пункту та 

особливості проведення екскурсій заповніть таблицю. 

 

Приклади залучення туристичних ресурсів для проведення екскурсій 
Складові 

туристичних 
ресурсів 

(за Смалем І. В.) 

Назва об’єкта 
чи події 

Місце локалізації 
Найбільш зручний 

період для 
ознайомлення 

Природні    
Технологічні    

Суспільні    
Подієві    

 

Завдання 11. Напишіть на вибір: реферат, повідомлення, доповідь, тези, виступ 

«Екскурсійні об’єкти міста (населеного пункту), області, ОТГ». 

Структурні елементи письмової роботи: 

– вступ; 

– основна частина; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (за потреби). 

Вступ має висвітлювати актуальність обраної тематики екскурсії, мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, наукові праці, які лягли в основу 

розробки екскурсії, значення екскурсії. 

У висновках бажано вказати проблеми виявленні під час складання екскурсії, 

перспективи вивчення вибраних Вами об’єктів. 

Технічні вимоги до оформлення письмової роботи 

Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 

Шрифт – з 14 кегль, Times №ew Roma№, одинарний інтервал. 

Кількість сторінок основного тексту – 10–12 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Визначте поняття «музейна педагогіка», які сучасні ідеї вона пропагує? 

2. Схарактеризуйте види музейно-педагогічної діяльності в контексті вимог 

Нової української школи. 

3. Назвіть нормативно-правові документи музейної діяльності. 

4. Назвіть основний документ діяльності музею при закладі освіти, його 

структуру, на основі якого законодавчо-правового документу профільного 

міністерства вона формується? 

5. Назвіть види музеїв та порядок їх створення при закладах освіти. 

6. Назвіть основні завдання та напрями діяльності музеїв при закладах освіти. 

7. Опишіть функції музеїв при закладах освіти. 

8. Назвіть вимоги до комплектування фондів музею, назвіть основні документи 

обліку. 

9. Охарактеризуйте експозиційну роботу у музеях. 

10. Назвіть основні форми та методи музейно-педагогічної діяльності. 

11. Яка роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у музейній 

діяльності? Мета створення віртуальних музеїв. 

12. Дайте визначення поняття «екскурсія», назвіть структурні елементи 

екскурсії. 

13. Назвіть загальні ознаки для всіх екскурсій. 

14. Які функції виконують екскурсії? 

15. Як класифікують тематичні екскурсії? 

16. Як класифікують природознавчі екскурсії за змістом? 

17. Як класифікують географічні екскурсії за охопленням території? 

18. Назвіть основні етапи розробки екскурсій. 

19. Назвіть основні види екскурсійної методики. 

20. Яка структура музейних екскурсій? 

21. Назвіть основні критерії відбору експонатів для музейної екскурсії. 

22. Назвіть методичні прийоми ведення музейних екскурсій. 

23. Назвіть методичні прийоми, які використовуються в природничих і 

географічних екскурсіях. 

24. Як класифікують літературні екскурсії за змістом та місцем проведення? 

25. За яким принципом будується маршрут літературної екскурсії? 

26. Скільки об’єктів доцільно демонструвати під час проведення літературної 

екскурсії? 

27. Назвіть основні методичні прийоми проведення літературних екскурсій. 

28. У чому різниця між оглядовими і тематичними мистецтвознавчими 

екскурсіями? 

29. Назвіть класифікацію мистецтвознавчих екскурсій. 

30. Наведіть приклади екскурсійних об’єктів у мистецтвознавчій екскурсії. 

31. Які методичні прийоми використовують у мистецтвознавчих екскурсіях? 

32. Як класифікують екскурсії на архітектурну тематику? 
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33. Які об’єкти показу можуть включатися в архітектурну екскурсію? 

34. Які методичні прийоми використовують в екскурсіях на архітектурну 

тематику? 

35. У чому полягає історичний аналіз пам’яток архітектури під час екскурсії? 

36. У чому полягає мистецтвознавчий аналіз пам’яток архітектури під час 

екскурсії? 

37. Як класифікують екскурсійні об’єкти? 

38. Яке призначення «портфеля екскурсовода»? 

39. Вкажіть назви граф технологічної карти екскурсії. 

40. Чим індивідуальний текст екскурсії відрізняється від контрольного? 

Вкажіть перелік обов’язкової документації за темою екскурсії. 

41. Як оформляється методична розробка екскурсії? 

42. Назвіть методичні прийоми екскурсійного показу. 

43. Яким чином здійснюється показ меморіальної дошки на екскурсійному 

об’єкті? 

44. Назвіть основні критерії оцінки екскурсії. 

45. Дайте визначення поняття «флешмоб». 

46. Назвіть види флешмобів. 

47. Чим відрізняється реальний флешмоб від віртуального? 

48. Назвіть основні правила організації флешмобів. 

49. Схарактеризуйте поняття «квест-технології». 

50. Окресліть алгоритм організації квест-виставки. 

51. Назвіть визначальні характеристики інтерактивної екскурсії. 
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ДОДАТКИ 
 
 

ДОДАТОК А 
Додаток1 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ 

 
З А К О Н У К Р А Ї Н И 

Про музеї та музейну справу 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191) 

(Вводиться в дію Постановою ВР № 250/95-ВР від 29.06.95, 
ВВР, 1995, № 25, ст. 192) 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 659-XIV (659-14) від 14.05.99, ВВР, 1999, № 28, ст. 231  
№ 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2–3, ст. 10  
№ 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12–13, ст. 92  
№ 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86  
№ 594-IV (594-15) від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст. 159  
№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250  
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5–6, № 7–8, ст. 78 – зміни діють по 31 грудня 2008 

року) (Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008) 
(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009, ВВР, 2010, № 5, ст. 45) 
(У тексті Закону слова «Міністерство культури України» та «органи державної виконавчої влади» в усіх 
відмінках замінено словами «Міністерство культури і мистецтв України» та «органи виконавчої влади» у 
відповідних відмінках згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99). 

Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері музейної справи, визначає правові, економічні, 
соціальні засади створення і діяльності музеїв України та особливості наукового формування, вивчення, 
обліку, зберігання, охорони і використання Музейного фонду України, його правовий статус.  

Цей Закон поширюється на всі види музеїв та заповідників у частині їх музеєфікації, а також 
обліку, зберігання та використання, охорони, консервації, реставрації музейних предметів, музейних 
колекцій та предметів музейного значення. (Преамбула в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 
05.11.2009).  

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення  
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) – приміщення на 

підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові 
колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, 
науково-технічну цінність;  

зберігання – один з основних видів діяльності музею щодо створення 
матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних 
предметів та музейних колекцій;  

консервація – здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих 
заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного 
значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним 
втручанням у їх існуючий вигляд;  

культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають 
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, 
відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України «Про вивезення, 
ввезення та повернення культурних цінностей» (1068-14);  



 

 

76 

 

 

музеєфікація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення 
об’єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування;  

музей – науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для 
вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та 
музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань 
національної та світової культурної спадщини;  

музейна колекція – сукупність музейних предметів, що об’єднані однією або 
кількома спільними ознаками;  

музейна справа – спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, 
що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями 
культурних цінностей та об’єктів культурної спадщини України, в тому числі їх 
консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та 
популяризацію;  

музейне зібрання – сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а 
також пов’язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової 
документації музею;  

музейний облік – один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється 
шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному 
вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце 
створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий 
опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує 
можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних предметів і музейних колекцій;  

музейний предмет – культурна цінність, якість або особливі ознаки якої 
роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне 
представлення;  

музейний фонд України – сукупність окремих музейних предметів, музейних 
колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно 
від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, 
що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до 
міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну;  

охорона музеїв – система правових, організаційних та фінансово-економічних 
заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного 
зібрання;  

предмет музейного значення – культурна цінність, особливі ознаки якої є 
підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного 
предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення; 

реставрація – здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо 
зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш 
характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних 
предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх 
автентичності. (Стаття 1 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв  
Музейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство та 

музейну практику. Основними напрямами діяльності музеїв є науково-дослідна, 
культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, 
фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також 
діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною 
реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як 
культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України. (Стаття 2 в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  
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Стаття 3. Національна музейна політика  
Національна музейна політика – це сукупність основних напрямів і засад 

діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи. Основними напрямами 
національної музейної політики є: збереження та державна підтримка Музейного 
фонду України;  

(Частину другу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 659-XIV 
(659-14) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009) повернення 
в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами; (Частину другу 
статті 3 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99). 

– забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для 
ефективної діяльності музеїв;  

– сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;  
– підтримка і розвиток мережі музеїв;  
– забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, 

їх правовий і соціальний захист;  
– бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне 

матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і 
місцевих програм розвитку музейної справи;  

– забезпечення охорони музеїв; підтримка фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень, пов’язаних з музейною справою; сприяння міжнародному 
співробітництву в галузі музейної справи.  

Стаття 4. Законодавство України про музеї та музейну справу  
Законодавство України про музеї та музейну справу базується на Конституції 

України (254к/96-ВР) і складається з Основ законодавства України про культуру, цього 
Закону та інших нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж 
ті, що передбачені законодавством України про музеї та музейну справу, то 
застосовуються правила міжнародного договору. (Стаття 4 в редакції Закону № 659-XIV 
(659-14) від 14.05.99).  

Стаття 5. Національні, регіональні та профільні організації музеїв 
України. Участь у міжнародних організаціях  

Музеї України мають право об’єднуватись у національні, регіональні та 
профільні організації (спілки, асоціації тощо), вступати до міжнародних музейних 
організацій і фондів.  

 

Розділ II 
ВИДИ МУЗЕЇВ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА МУЗЕЇВ 

Стаття 6. Види музеїв  
За своїм профілем музеї поділяються на природничі (антропологічні, біологічні, 

ботанічні, геологічні, зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні), історичні 
(загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, історико-побутові, археологічні, 
етнографічні), літературні, художні (образотворчого, декоративно-прикладного, 
народного, сучасного мистецтва), мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно), науково-
технічні, комплексні (краєзнавчі, екомузеї), галузеві тощо. (Частина перша статті 6 в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

На основі об’єктів культурної спадщини, пам’яток природи, їх територій можуть 
створюватися музеї просто неба та меморіальні музеї-садиби. (Частина друга статті 6 в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

(Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону № 1709-VI (1709-17) від 
05.11.2009).  
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Музею, що є у державній чи комунальній власності, який має музейні колекції 
загальнодержавного значення, набув міжнародного визнання і є провідним культурно-
освітнім та науково-дослідним закладом у відповідних профільних групах музейної 
мережі України, у встановленому законодавством порядку може бути надано статус 
національного музею України. (Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 1709-VI 
(1709-17) від 05.11.2009). 

Стаття 7. Створення музеїв  
Музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених 

законами. Засновниками музеїв можуть бути відповідні органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. (Статтю 7 доповнено 
частиною першою згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). Рішення про 
створення музеїв приймають їх засновники. Для створення музею засновники повинні 
забезпечити: формування музейного зібрання; матеріальну базу - відповідно обладнані 
приміщення для зберігання, консервації та реставрації музейних предметів, для 
експозицій і виставок, для проведення культурно-освітньої роботи, роботи наукових 
працівників музею, а також приміщення для забезпечення належного рівня 
обслуговування відвідувачів; (Абзац третій частини третьої статті 7 в редакції Закону 
№ 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009) умови для охорони музею, оснащення його 
засобами охоронної та пожежної сигналізації; фінансування та кадри для належного 
його функціонування; роботу музею за чітким розкладом.  

Музеї є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі 
підприємств, установ, організацій та навчальних закладів. (Статтю 7 доповнено 
частиною згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Засновники музею можуть створювати філії та відділи музею, що не є 
юридичними особами.  

Земельні ділянки, інші природні ресурси, необхідні для створення музею, 
надаються в користування у встановленому законодавством порядку. Музеї можуть 
створюватись і діяти в усіх організаційно-правових формах. (Частину статті 7 
виключено на підставі Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

Стаття 8. Статут музею  
Музей діє на підставі статуту (положення), що затверджується його засновником 

чи засновниками.  
У статуті (положенні) музею визначаються: назва музею, його статус, склад 

засновників, їх права та обов’язки;  
організаційна структура, основні завдання та напрями діяльності;  
джерела надходження коштів і їх використання, склад майна музею, порядок його 

реорганізації та ліквідації, умови збереження музейного зібрання у разі ліквідації музею;  
інші умови діяльності музею.  
Стаття 9. Державна реєстрація музеїв  
Державна реєстрація музеїв незалежно від форм власності проводиться за їх 

місцезнаходженням відповідно до закону.  
Музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, 

реєстрації не підлягають. Порядок обліку таких музеїв визначає центральний орган 
виконавчої влади у сфері культури і туризму.  

(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 
14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 10. Ліквідація та реорганізація музеїв  
Ліквідація музеїв здійснюється за рішенням засновника, а також за рішенням 

суду у випадках, передбачених чинним законодавством. (Частина перша статті 10 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99).  
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У разі ліквідації музеїв, що засновані на державній і комунальній формах 
власності, порядок подальшого використання їх музейних зібрань визначає засновник 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму. У 
разі ліквідації підприємства, установи та організації, при (у складі) яких діють музеї, а 
також у разі ліквідації музеїв, які діяли на громадських засадах, їх музейні зібрання та 
колекції асортиментних кабінетів, окремі предмети музейного значення, придбані за 
кошти державного та місцевих бюджетів, передаються до відповідних профільних 
музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України (1147-2000-п). 
У разі ліквідації музеїв, заснованих на приватній формі власності, переважне право на 
придбання музейних зібрань за інших рівних умов має держава. (Частина друга 
статті 10 в редакції Законів № 659-XIV (659-14) від 14.05.99, № 1709-VI (1709-17) від 
05.11.2009).  

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) музеїв може 
відбуватися відповідно до чинного законодавства. (Частину четверту статті 10 
виключено на підставі Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 11. Музейна територія  
Територія, відведена для музею, належить до земель історико-культурного 

призначення. На цій території та в музейних будівлях (спорудах) забороняється 
діяльність, що суперечить його функціональному призначенню або може негативно 
впливати на стан зберігання музейного зібрання, та інша діяльність, несумісна з 
діяльністю музею як закладу культури.  

Територія, відведена для музею, підлягає просторово-функціональному 
зонуванню. На території, відведеній для музею, згідно із статутом музею може бути 
виділено зони:  

– заповідна – для зберігання і охорони найбільш цінних історико-культурних, 
меморіальних комплексів та окремих об’єктів;  

– експозиційна – для стаціонарного демонстрування великогабаритних 
музейних предметів і використання в культурно-пізнавальних цілях;  

– наукова – для проведення науково-дослідної роботи;  
– рекреаційна – для відпочинку відвідувачів музею та їх обслуговування, зокрема 

розташування музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів громадського 
харчування, проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів, гостьових місць для 
паркування автомобілів;  

– господарська – для розміщення допоміжних господарських об’єктів, місць для 
паркування службових автомобілів та інших транспортних засобів.  

(Стаття 11 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  
Стаття 12. Користування природними ресурсами  
Музей здійснює користування землею, іншими природними ресурсами та несе 

відповідальність за дотримання норм щодо їх охорони і раціонального використання 
згідно з чинним законодавством.  

Стаття 13. Фінансування музеїв  
Фінансування музеїв залежно від форм власності здійснюється за рахунок 

коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків 
фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. (Частина 
перша статті 13 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

Бюджетні призначення та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування 
музеїв, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, 
передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не 
впливають на обсяги бюджетного фінансування державних та комунальних музеїв. 
(Частина друга статті 13 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  



 

 

80 

 

 

Сума витрат на забезпечення охорони музеїв обов’язково визначається в 
державному та місцевих бюджетах і вноситься до переліку захищених статей видатків 
загального фонду бюджетів. (Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом 
№ 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Додатковими джерелами фінансування музеїв є:  
– плата за відвідування музеїв і виставок;  
– кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує 

музейний заклад на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян 
та громадян;  

– прибутки від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх 
промислів, видавничої діяльності; (Абзац четвертий частини четвертої статті 13 в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009) плата за кіно- і фотозйомки;  

– інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до законодавства 
України.  

Стаття 14. Матеріально-технічне забезпечення музеїв  
Власники музеїв зобов’язані забезпечувати їх будівлями (спорудами), 

збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, 
що відповідають вимогам функціонування музеїв, а також відповідним обладнанням та 
транспортом.  

Приміщення музеїв, що є у державній чи комунальній власності, передаються їм 
на праві оперативного управління. Воно може бути вилучене лише за умови надання 
музею іншого рівноцінного приміщення. У разі вилучення приміщення музею, що є 
пам’яткою культурної спадщини, рішення про його вилучення приймається за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму. 
(Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV (659-14) 
від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Під час проектування та експлуатації музейних приміщень враховуються 
потреби дітей, інвалідів, громадян похилого віку в доступі до культурної спадщини. 
(Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) 
від 05.11.2009). 

Музеям надається пріоритетне право на використання споруд, комплексів 
(ансамблів) та визначних місць, що є пам’ятками культурної спадщини. (Статтю 14 
доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

 

Розділ III 
МУЗЕЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

Стаття 15. Музейний фонд України  
Музейний фонд України є національним багатством, невід’ємною складовою 

культурної спадщини України, що охороняється законом.  
Музейні предмети Музейного фонду України є культурними цінностями, що 

постійно зберігаються на території України та за її межами або згідно з міжнародними 
договорами підлягають поверненню в Україну.  

Музеї, юридичні і фізичні особи зобов’язані забезпечувати збереженість 
Музейного фонду України та сприяти його поповненню. Положення про Музейний 
фонд України (1147-2000-п) затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання державної частини 
Музейного фонду України закріплюються за музеями на праві оперативного 
управління. (Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 
14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  
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Стаття 15-1. Склад Музейного фонду України  
Музейний фонд України складається з державної і недержавної частини.  
До державної частини Музейного фонду України належать музейні предмети, 

музейні колекції, музейні зібрання, що є державною власністю, зберігаються у 
державних музеях, у тому числі музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, 
що зберігаються в музеях, які належать до сфери управління місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також у музеях, створених 
при підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах державної та 
комунальної форм власності чи у їх складі. До державної частини Музейного фонду 
України належать також предмети музейного значення, що підлягають внесенню до 
державної частини Музейного фонду України, музейні колекції, музейні зібрання, що 
зберігаються на підприємствах, в установах та організаціях державної і комунальної 
форм власності.  

До недержавної частини Музейного фонду України належать музейні предмети, 
музейні колекції, музейні зібрання, що зберігаються в музеях приватної форми 
власності, музеях підприємств, установ, організацій приватної форми власності та не 
віднесені або не підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду 
України, зокрема предмети музейного значення, що підлягають внесенню до 
недержавної частини Музейного фонду України та є власністю релігійних організацій, 
громадян та об’єднань громадян. (Закон доповнено статтею 15-1 згідно із Законом 
№ 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 15-2. Особливості здійснення права власності на музейні предмети, 
музейні колекції, музейні зібрання, предмети музейного значення Музейного фонду 
України 

Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, віднесені до державної 
частини Музейного фонду України, не підлягають відчуженню, за винятком обміну на 
інші музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання. Рішення про обмін 
музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної 
частини Музейного фонду України, приймається центральним органом виконавчої 
влади у сфері культури і туризму.  

У разі передачі майнових комплексів музеїв з державної у комунальну власність 
музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання залишаються у державній 
власності і належать до державної частини Музейного фонду України.  

Перелік музеїв (у тому числі музеїв системи Національної академії наук України, 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Педагогічного 
товариства України, інших самоврядних організацій), у яких зберігаються музейні 
предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що є державною власністю і належать до 
державної частини Музейного фонду України, затверджується Кабінетом Міністрів 
України.  

Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що належать до 
державної частини Музейного фонду України, та предмети музейного значення, що 
підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України, не підлягають 
приватизації та не можуть бути предметом застави. Музейні предмети, музейні 
колекції, музейні зібрання, що належать до недержавної частини Музейного фонду 
України, та предмети музейного значення, що підлягають внесенню до недержавної 
частини Музейного фонду України, не можуть бути предметом застави, якщо 
заставодержатель – іноземний громадянин або особа без громадянства, яка не 
проживає в Україні.  

У разі продажу музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що 
належать до недержавної частини Музейного фонду України, держава має переважне 
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право на їх придбання, яке реалізується центральним органом виконавчої влади у 
сфері культури і туризму або уповноваженими ним державними музеями. (Закон 
доповнено статтею 15-2 згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 16. Музейні предмети Музейного фонду України у складі 
Державного реєстру національного культурного надбання  

Унікальні музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання Музейного 
фонду України та предмети музейного значення, що підлягають внесенню до 
Музейного фонду України і мають виняткове художнє, історичне, етнографічне та 
наукове значення, незалежно від форми власності і місця зберігання вносяться 
центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму до Державного 
реєстру національного культурного надбання.  

Положення про Державний реєстр національного культурного надбання 
затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Порядок віднесення музейних предметів Музейного фонду України до 
Державного реєстру національного культурного надбання та умови їх зберігання 
затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму. 
(Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99; в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 17. Облік, зберігання і використання документів Національного 
архівного фонду  

Облік, зберігання і використання документів Національного архівного фонду, що 
зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до цього Закону та Закону України 
«Про Національний архівний фонд та архівні установи» (3814-12).  

(Стаття 17 в редакції Закону № 594-IV (594-15) від 06.03.2003; із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

Стаття 18. Формування державної частини Музейного фонду України  
Формування державної частини Музейного фонду України здійснюється 

шляхом:  
– придбання в установленому порядку предметів музейного значення 

центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму, іншими 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та музеями - за 
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 
законодавством;  

– безоплатної передачі предметів музейного значення підприємствами, 
установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами;  

– передачі обернених відповідно до законодавства України у дохід держави 
музейних предметів, предметів музейного значення;  

– передачі в установленому порядку предметів музейного значення, виявлених 
під час археологічних, етнографічних, науково-природничих та інших експедицій, 
будівельних, ремонтних або реставраційних робіт, у тому числі з дорогоцінних металів 
і дорогоцінних каменів, та скарбів;  

– повернення в Україну розшуканих музейних предметів, музейних колекцій, 
музейних зібрань та предметів музейного значення, які були незаконно вивезені;  

– передачі предметів музейного значення, вилучених на митниці;  
– поповнення музейних зібрань іншими способами, передбаченими 

законодавством.  
Віднесення предметів музейного значення до Музейного фонду України 

здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України 
(1147-2000-п), на підставі проведення музеями відповідної наукової експертизи.  
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Порядок віднесення музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань 
та предметів музейного значення до державної частини Музейного фонду України 
визначається Кабінетом Міністрів України. (Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 
05.11.2009). 

Стаття 19. Облік музейних предметів та предметів музейного значення  
Музейні предмети та предмети музейного значення, які зберігаються в музеях 

незалежно від форм власності та підпорядкування, а також предмети музейного 
значення, які зберігаються на підприємствах, в установах, організаціях державної та 
комунальної форми власності, підлягають обліку в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  

Форми облікових документів затверджуються центральним органом виконавчої 
влади у сфері культури і туризму.  

Фондово-облікова документація підлягає довічному зберіганню. (Стаття 19 в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 20. Переміщення музейних предметів та предметів музейного 
значення  

Переміщення музейних предметів Музейного фонду України та предметів 
музейного значення здійснюється відповідно до Положення про Музейний фонд 
України (1147-2000-п). (Стаття 20 в редакції Законів № 659-XIV (659-14) від 14.05.99, 
№ 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

Стаття 21. Збереження Музейного фонду України  
З метою збереження музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань 

та предметів музейного значення власники або уповноважені ними органи зобов’язані 
створити належні умови, у тому числі спеціальний науково обґрунтований режим їх 
зберігання, та здійснювати консервацію і реставрацію.  

Вимоги до умов зберігання та обліку музейних предметів, музейних колекцій 
визначає центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму.  

Знищення музейних предметів та предметів музейного значення Музейного 
фонду України забороняється.  

У разі втрати або руйнування музейних предметів, що належать до державної 
частини Музейного фонду України, вони можуть вилучатися з фондово-облікової 
документації лише за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері 
культури і туризму на підставі висновків експертно-фондової комісії.  

(Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 
14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 22. Порядок вивезення за межі України музейних предметів, 
музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного 
фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до 
державної частини Музейного фонду України  

Вивезення за межі України музейних предметів, музейних колекцій, музейних 
зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів 
музейного значення, що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду 
України, забороняється, крім випадків тимчасового їх перебування за кордоном для 
експонування на виставках, реставрації або проведення наукової експертизи на 
підставі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей 
відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» (1068-14) та за погодженням з центральним органом виконавчої влади у 
сфері культури і туризму. (Стаття 22 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 
05.11.2009). 
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Стаття 23. Страхування музейних предметів, музейних колекцій, музейних 
зібрань Музейного фонду України та предметів музейного значення, що підлягають 
внесенню до Музейного фонду України Музейні предмети, музейні колекції, музейні 
зібрання Музейного фонду України та предмети музейного значення, що підлягають 
внесенню до Музейного фонду України, які тимчасово вивозяться за межі України для 
експонування, реставрації або проведення наукової експертизи, підлягають 
обов’язковому страхуванню.  

Порядок встановлення їх оціночної та страхової вартості визначають центральний 
орган виконавчої влади у сфері культури і туризму та центральний орган виконавчої 
влади з питань фінансів. (Стаття 23 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Стаття 24. Консервація і реставрація музейних предметів Музейного фонду 
України Консервацію і реставрацію музейних предметів Музейного фонду України 
здійснюють спеціалізовані установи та організації, реставраційні підрозділи музеїв та 
окремі реставратори, які мають кваліфікаційну категорію за відповідною спеціальністю.  

Порядок їх консервації і реставрації визначається центральним органом 
виконавчої влади у сфері культури і туризму.  

Держава сприяє проведенню реставрації музейних предметів, предметів 
музейного значення недержавної частини Музейного фонду України у державних 
реставраційних закладах.  

З метою проведення атестації реставраторів та присвоєння їм відповідної 
кваліфікаційної категорії утворюється атестаційна комісія. Положення про атестаційну 
комісію та її персональний склад затверджуються центральним органом виконавчої 
влади у сфері культури і туризму.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють 
підготовці реставраторів, розвитку мережі спеціалізованих реставраційних закладів. 
(Стаття 24 в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

 
Розділ IV 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ 
Стаття 25. Міжнародна діяльність музеїв  
Музеї України беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в 

галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.  
Участь музеїв у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у 

встановленому порядку шляхом:  
– проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації 

міжнародних наукових програм;  
– здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення 

міжнародного досвіду організації музейної справи;  
– проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, виставок та 

участі в них;  
– організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку видавничої діяльності;  
– здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не 

суперечить законодавству України та міжнародним договорам України.  
 

Р о з д і л V 
УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ МУЗЕЇВ, ГАРАНТІЇ ПРАВ 

І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ 
Стаття 26. Державне управління музеями  
Центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму у межах своїх 

повноважень:  
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– забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері музейної 
справи;  

– формує вимоги щодо державного статистичного обліку музеїв, створених на 
території України;  

– здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку сучасної 
інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, створює спеціалізовані 
організаційні структури, наукові установи для науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення музеїв;  

– здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;  
– організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв;  
– визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний рівень 

музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду України;  
– здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та 

комунальній формах власності, за станом обліку, зберіганням, охороною, 
використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що 
зберігаються в музеях незалежно від форми власності;  

– організовує проведення наукових досліджень у сфері музейної справи;  
– порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання 

щодо поліпшення умов зберігання;  
– направляє запити з метою отримання інформації про музейні предмети та 

музейні колекції;  
– у разі потреби сприяє передачі музейних предметів, музейних колекцій та 

предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду 
України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;  

– здійснює інші повноваження відповідно до закону.  
При центральному органі виконавчої влади у сфері культури і туризму створюється 

Музейна рада (далі – Рада) – консультативно-дорадчий орган з питань реалізації 
національної музейної політики. Рада діє на підставі положення. Положення та 
персональний склад Ради затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 
культури і туризму. До повноважень Ради належать питання стратегічних пріоритетів 
розвитку музейної справи в Україні, розгляд і схвалення програмних документів, у тому 
числі концепцій експозицій національних музейних закладів, а також прийняття рішень 
щодо вилучення музейних предметів з фондово-облікової документації.  

Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування здійснюють керівництво музеями, що перебувають у сфері їх управління.  

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність за матеріально-технічне та фінансове забезпечення музеїв, що 
перебувають у сфері їх управління. (Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 659-XIV (659-14) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009). 

Стаття 27. Самоврядування музеїв  
Музеї мають право створювати органи самоврядування: вчені, наглядові, 

методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші ради, залучаючи до їх 
діяльності фахівців різного профілю.  

Стаття 28. Гарантії прав і законних інтересів працівників музеїв  
Правовий і соціальний захист працівників музеїв забезпечується державою і 

засновниками музеїв згідно із законодавством. (Частина перша статті 28 в редакції 
Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Працівники музеїв мають право на:  
– діяльність відповідно до фаху та кваліфікації в музеях незалежно від форм 

власності;  
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– захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати 
наукової діяльності в галузі музейної справи;  

– безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною 
базами музеїв України та відвідування музейних закладів;  

– участь у науково-дослідній роботі музеїв, у конференціях, семінарах, наукових 
читаннях;  

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програми, форм 
навчання, стажування в інших музеях, в тому числі за кордоном;  

– атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення 
якої визначається центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму 
(Абзац сьомий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009); 

– допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 
посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання 
трудових обов’язків, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, встановлених 
Кабінетом Міністрів України (82-2005-п) (Абзац восьмий частини другої статті 28 в 
редакції Закону № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009);  

(Абзац восьмий частини другої статті 28 набирає чинності з 1 січня 2010 року у 
частині допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 
посадового окладу та доплати за вислугу років згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) 
від 05.11.2009). 

– грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових 
обов’язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 
розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (82-2005-п); 
(Частину другу статті 28 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом № 659-XIV 
(659-14) від 14.05.99) (Абзац дев’ятий частини другої статті 28 набирає чинності з дня 
введення в дію Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік згідно із 
Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99). 

– безплатне користування у межах встановлених норм житлом з опаленням і 
освітленням, якщо вони проживають у селах і селищах (Частину другу статті 28 доповнено 
абзацом десятим згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99) (Абзац десятий 
частини другої статті 28 набирає чинності з дня введення в дію Закону України про 
Державний бюджет України на 2000 рік згідно із Законом № 659-XIV (659-14) від 14.05.99);  

– вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення дій, що загрожують 
збереженню музейних предметів, музейних колекцій Музейного фонду України та 
предметів музейного значення. (Абзац одинадцятий частини другої статті 28 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 05.11.2009).  

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, 
передбачені абзацом десятим частини другої цієї статті, надаються:  

– працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті 
разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України;  

– пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в 
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, 
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.  
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(Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 107-VI (107-17) від 
28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду 
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008). 

Стаття 29. Гарантії майнових прав музеїв  
Держава гарантує захист майнових прав музеїв усіх форм власності. Вилучення 

державою у музеїв їх фондів та іншого закріпленого за ними майна може 
здійснюватися лише у випадках, передбачених законами України.  

Музеї, що є у державній чи комунальній власності, не підлягають приватизації. 
(Частина друга статті 29 в редакції Закону № 659-XIV (659-14) від 14.05.99).  

Держава гарантує забезпечення охорони музеїв державної та комунальної форм 
власності. (Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) 
від 05.11.2009).  

 

Розділ VI 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ПРО МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНУ СПРАВУ 
Стаття 30. Відповідальність за шкоду, завдану музею або музейному 

зібранню  
Матеріальна шкода, завдана музею або музейному зібранню громадянами чи 

юридичними особами, відшкодовується згідно з чинним законодавством.  
(Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI (1709-17) від 

05.11.2009). 
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства України про 

музеї та музейну справу  
Особи, винні у порушенні законодавства про музеї та музейну справу, несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством.  
 
Президент України Л. КУЧМА  
м. Київ, 29 червня 1995 року  
№ 249/95-ВР  

 
 

Додаток2 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти  

і науки України  
22.10.2014 № 1195 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  
та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають  

у сфері управління Міністерства освіти і науки України 
I. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок діяльності та обліку музеїв при дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які 
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та не є 
юридичними особами. 



 

 

88 

 

 

2. Музеї створюються для вивчення, збереження, використання та популяризації 
музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою. Музей є 
важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно освіченої 
особистості, виховання патріотів українського народу. 

3. Музеї у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту»,«Про професійно-технічну освіту», «Про музеї та музейну справу», 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України з питань 
діяльності музеїв, цим Положенням. 

4. Музеї, у фондах яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що 
мають наукову, історичну, культурну, художню тощо цінність, беруться на облік 
відповідно до статті 19 Закону України «Про музеї та музейну справу». 

5. За профілем музеї поділяються на: історичні, природничі, літературні, 
мистецькі, науково-технічні, комплексні, галузеві тощо. 

6. Музеї можуть співпрацювати з іншими навчальними закладами, державними 
та громадськими організаціями, науковими установами. 

7. Музеям, які досягли значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-
виховного процесу засобами краєзнавчо-пошукової, дослідницько-експериментальної 
роботи, в експонуванні та популяризації музейних колекцій і музейних предметів 
історико-культурної тематики та природи серед учнівської і студентської молоді, 
інших верств населення, у формуванні та збереженні Музейного фонду України, 
присвоюється звання «Зразковий музей». 

II. Основні завдання музеїв 
1. Основними завданнями музеїв є: 
– залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної 

та природоохоронної роботи; 
– формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого 

України; 
– вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних 

надбань рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи; 
– розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки 

молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; 
– надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у 

впровадженні активних форм роботи з учнями; 
– залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального 

використання Музейного фонду України; 
– проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших 

верств населення. 
2. Музеї проводять дослідницьку роботу відповідно до профілю музею; 

систематично поповнюють свої фонди матеріалами, віднайденими під час проведення 
краєзнавчих експедицій, туристських походів, екскурсій, використовують інші шляхи 
комплектування фондів, що не суперечать законодавству; здійснюють облік музейних 
предметів, забезпечують їх збереження; створюють, поповнюють стаціонарні 
експозиції та виставки; організовують та беруть участь у районних, міських, обласних, 
всеукраїнських заходах. 

III. Створення та ліквідація музеїв 
1. Музеї створюються за ініціативи педагогічних, учнівських колективів та 

батьківської громадськості. Створення музеїв витікає із зацікавленості учасників 
навчально-виховного процесу, актуальності та доцільності їх функціонування. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80
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2. Рішення про підготовку концепції створення музею, збір музейних предметів 
та музейних колекцій, формування експозиції та фондів музею приймається 
керівником навчального закладу та оформлюється наказом. 

3. Наказ про відкриття музею видається керівником навчального закладу за 
наявності: 

– тематико-експозиційного плану музею; 
– фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі; 
– експозиції відповідного змісту; 
– окремого приміщення та обладнання, яке забезпечує збереження, вивчення й 

експонування музейних колекцій та окремих музейних предметів; 
– архіву музейних предметів; 
– охорони музею, організованої в рамках охорони навчального закладу; 
– забезпечення пожежної безпеки в рамках протипожежної охорони навчального 

закладу; 
– розкладу роботи музею. 
4. Облік музеїв здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорта музею 

за формою, наведеною у додатку 1 до Положення про державну реєстрацію, 
перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і 
мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 липня 1996 року за № 350/1375. 

Заповнення уніфікованого паспорта здійснюється відповідно до додатка 2 до 
Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого 
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за № 350/1375. 

5. Діяльність музею припиняється за рішенням керівника навчального закладу 
шляхом видання наказу про закриття музею та інформування відділу (управління) 
освіти районної державної адміністрації (виконавчого комітету районної (міської) 
ради). 

IV. Керівництво музеєм 
1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального 

закладу. 
2. Керівник навчального закладу: 
– вирішує питання розміщення музею та графіка його роботи; 
– затверджує план роботи музею; 
– сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших 

заходів на базі музею; 
– призначає відповідального (завідувача музею, керівника музею, керівника 

гуртка) за роботу музею з числа педагогічних працівників або керівника музею на 
громадських засадах (за згодою); 

– приймає рішення щодо заохочення відповідального за роботу музею та членів 
Ради музею. 

3. Відповідальний за роботу музею (завідувач музею, керівник музею, керівник 
гуртка): 

– організовує виконання плану роботи музею; 
– залучає до співпраці установи, навчальні заклади, державні та громадські 

організації, підприємства тощо; 
– контролює ведення документації музею; 
– відповідає за ведення книги обліку надходжень, інвентарної книги та 

картотеки музейних предметів; 
– оформляє акти приймання та передавання музейних предметів; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0350-96
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0350-96
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– подає керівнику навчального закладу пропозиції щодо заохочення активістів 
музейної роботи; 

– вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції. 
4. Вищим громадським органом музею є Рада музею. Кількісний та персональний 

склад Ради музею визначається на зборах активу навчального закладу та складається з 
учнів і педагогічних працівників, представників громадськості (за згодою). 

5. Рада музею обирає голову, а також: 
– готує та подає на затвердження плани роботи; 
– заслуховує звіти про краєзнавчу, пошукову, фондову та науково-дослідницьку 

роботу в рамках діяльності музею; 
– вирішує питання включення до фондів музейних предметів історії, культури, 

природи, що надійшли в процесі пошукової роботи; 
– організовує підготовку громадських кадрів: екскурсоводів, лекторів тощо, а 

також організовує навчання активу; 
– формує та удосконалює електронну базу даних музею; 
– встановлює зв’язки та організовує співпрацю з пошуковими загонами, 

гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями як у базовому навчальному 
закладі, так і за його межами. 

6. Голова Ради музею виконує такі функції: 
– бере участь у розподілі обов’язків між членами ради, у визначенні груп або 

секторів пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо; 
– відповідає за ведення документації музею (книги обліку проведення екскурсій, 

навчальних занять, масових заходів, планів роботи груп чи секторів тощо); 
– вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції. 
7. З метою удосконалення та координації роботи музеїв у районах, містах та 

областях можуть створюватись методичні об’єднання. 
V. Облік і збереження музейного фонду 

1. Облік і збереження музейних предметів, що мають наукове, історичне, 
культурне, художнє значення, проводяться відповідно до Положення про Музейний 
фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 
2000 року № 1147 (далі – Положення про Музейний фонд України). 

2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в книзі обліку 
надходжень та інвентарній книзі, які прошиваються, скріплюються печаткою та 
завіряються підписом керівника навчального закладу. 

3. Фонди музею поділяються на основні (музейні колекції, музейні предмети 
історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо). 

4. У разі ліквідації навчального закладу, при якому діють музеї, а також у разі 
ліквідації музеїв їх музейні зібрання та колекції асортиментних кабінетів, окремі 
предмети музейного значення, придбані за кошти державного та місцевих бюджетів, 
передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням 
про Музейний фонд України. 

Музейні предмети (у тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує 
знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею відповідно до Положення про 
Музейний фонд України. 

VI. Порядок здійснення обліку музеїв 
1. Обліку підлягають музеї за умови, що вони відповідають вимогам пункту 3 

розділу III цього Положення. 
2. Облік музеїв здійснюється відповідно до розділу ІV Положення про державну 

реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#n38
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0350-96
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культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за № 350/1375. 

Основними завданнями обліку музеїв є: 
– упорядкування мережі музеїв; 
– виявлення в музеях матеріалів, що становлять наукову, історичну, художню 

тощо цінність, та взяття їх на облік. 
3. Облік музеїв за територіальним принципом проводять Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій (далі – підрозділи управління освітою). 

4. Облік музеїв на місцях проводять комісії, які створюються при відділах 
(управліннях) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів 
районних (міських) рад). До складу комісій залучаються працівники освіти, культури, 
фахівці комунальних та державних музеїв, наукових установ, громадських організацій 
(за згодою) та представник (представники) підрозділу управління освітою. 

5. На підставі позитивного рішення комісії про взяття на облік музею протягом 
15-ти робочих днів складається Акт обстеження музею за формою, наведеною 
в додатку 1 до цього Положення, який разом з копіями наказу керівника навчального 
закладу про відкриття музею, уніфікованим паспортом у 3-х примірниках та графіком 
роботи музею подається до підрозділу управління освітою. 

У разі відмови у взятті на облік комісія повідомляє навчальний заклад шляхом 
надсилання листа з обґрунтованими причинами прийняття такого рішення. 

Рішення про взяття на облік музею приймається підрозділом управління освітою 
шляхом видання наказу та внесення відповідного запису в журналі обліку за формою, 
наведеною в додатку 2 до цього Положення. 

6. Музей, який припинив свою діяльність або діяльність якого не відповідає 
вимогам цього Положення, знімається з обліку підрозділом управління освітою за 
клопотанням відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій 
(виконавчих комітетів районних (міських) рад) шляхом видання наказу та внесення 
відповідного запису в журналі обліку. 

7. Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих 
комітетів районних (міських) рад) інформують підрозділ управління освітою про зміни 
кількості музеїв. 

Підрозділ управління освітою подає відповідну інформацію до Міністерства 
освіти і науки України. 

8. Загальний облік музеїв здійснює Міністерство освіти і науки України за 
поданням підрозділів управління освітою за формою, наведеною в додатку 3 до цього 
Положення. 

VII. Огляд музеїв 
1. Огляд музеїв є основною формою упорядкування та систематизації музейної 

мережі, створення банку даних музеїв, привернення уваги державних та громадських 
організацій, наукових установ до важливої ролі музеїв у навчанні та вихованні дітей і 
молоді. 

2. Всеукраїнський огляд музеїв проводиться Міністерством освіти і науки 
України відповідно до умов, що розробляються організаторами згідно з цим 
Положенням. 

3. Всеукраїнські тематичні огляди музеїв проводяться за рішенням Міністерства 
освіти і науки України. 

Кримський республіканський, обласні, районні (міські) тематичні огляди музеїв 
проводяться за рішенням відповідних органів управління освітою. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#n111
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#n113
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4. Тематичні огляди музеїв проводяться відповідно до умов, що розробляються 
організаторами зазначених оглядів згідно з цим Положенням. 

VIII. Господарське утримання і фінансування 
1. У своїй роботі музей використовує навчальне обладнання, кабінети та інше 

майно навчального закладу. 
2. Витрати, пов’язані з пошуковою, фондовою та експозиційною роботою, 

придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, 
здійснюються за рахунок загальних асигнувань органів управління освітою, а також 
коштів, не заборонених законодавством України. 

 
Директор департаменту       В.В. Супрун 

Додаток  
до Положення про музеї при дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-
технічних навчальних закладах, які перебувають 
у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України 
(пункт 5 розділу VІ)  

 
Акт  

обстеження музею 
 

 Складається комісією (прізвища, імена та по батькові, посади) _______________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Висновки комісії 

1. Найменування музею____________________________________________________________________ 
2. Профіль та вид музею _____________________________________________________________________ 
3. Місцезнаходження навчального закладу, телефон, факс ____________________________ 
4. Засновник музею ___________________________________________________________________________ 
5. Дата заснування музею, № наказу ______________________________________________________ 
6. Відповідальний за роботу музею (прізвище, ім’я, по батькові, посада, стаж 

роботи) _______________________________________________________________________________________________ 
7. Установа (заклад), що здійснює методичне забезпечення діяльності музею 

(найменування, місцезнаходження, телефон) ____________________________________________________ 
8. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, окрема 

будівля; наявність фондосховища; загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті; 
технічний стан приміщення)_______________________________________________________________________ 

9. Фонди музею (загальна кількість музейних предметів, музейних колекцій за 
інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних 
предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного 
надбання)_____________________________________________________________________________________________ 

10. Стан обліку музейних предметів (наявність книги надходжень та інвентарної 
книги; повнота та якість записів) __________________________________________________________________  

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (у сховищі) (ступінь 
захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої 
реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) на час реєстрації музею 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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13. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне; силами 
педколективу, учнів; потребує переоформлення) _______________________________________________ 

14. Технічне оснащення музею _____________________________________________________________ 
15. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, навчальних 

занять, масових заходів, виставок за 1–3 роки) __________________________________________________ 
16. Наявність документації музею (інвентарної книги, книги надходжень, 

картотеки, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану 
роботи тощо) __________________________________________________________________________________________ 

17. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний 
склад, основні сектори; піклувальна рада, її кількісний та персональний склад)  

18. Графік роботи музею ____________________________________________________________________ 
19. Пропозиції комісії________________________________________________________________________ 
 
Голова комісії                                                                         Підпис 
 
Члени комісії                                                                          Підписи 

 
М. П. Дата складання акта 

 
 

Додаток 3 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти  

і науки України  
22.10.2014 № 1195  

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України 
 

I. Загальні положення 
1. Це Положення визначає порядок присвоєння звання «Зразковий музей» і є 

однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення діяльності музеїв. 
2. Дія цього Положення поширюється на музеї, що не є юридичними особами. 

II. Умови та порядок присвоєння і підтвердження звання «Зразковий музей» 
1. Звання «Зразковий музей» присвоюється музеям, які діють понад 3 роки та 

зробили вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та 
примноження культурних надбань, історичної спадщини українського народу, 
пропаганду пам’яток історії, культури і природи, формування та збереження 
Музейного фонду України. 

Музеї, яким присвоєно звання «Зразковий музей», підтверджують це звання 
один раз на п’ять років. 

2. При вирішенні питання про присвоєння звання «Зразковий музей» беруться 
до уваги: 

– естетичне оформлення, технічне оснащення експозиції, яка постійно 
оновлюється та доповнюється; 

– наявність музейних предметів та музейних колекцій історико-культурного 
змісту чи природи, зібраних у процесі навчальної, краєзнавчо-пошукової тощо роботи; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14/paran8#n8
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– ведення обліку музейних предметів в інвентарній книзі, повнота записів, 
шифровка експонатів; 

– дотримання умов збереження музейних зібрань в експозиції та фондах музею 
(запобігання забрудненості, надмірній вологості, вицвітанню, механічним 
пошкодженням тощо); 

– комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх 
архівними матеріалами, за підсумками роботи у краєзнавчих експедиціях, туристських 
походах тощо; 

– проведення виставок (стаціонарних та пересувних); 
– проведення в музеї просвітницької роботи (екскурсії, лекції, семінари, 

навчальні заняття тощо); 
– популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації; 
– залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, 

підготовки публікацій, участі у конференціях, у роботі Малої академії наук України, 
наукових товариствах тощо; 

– ведення книги обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, 
навчальних занять; 

– ведення книги відгуків відвідувачів; 
– збереження актів (обліку) приймання-видавання експонатів; 
– наявність планів роботи (річного, перспективного тощо); 
– наявність картотек; 
– проведення методичної роботи на базі музею. 
3. Для організації роботи щодо присвоєння музеям звання «Зразковий музей» 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій (далі – підрозділи управління освітою) створюють 
комісії з присвоєння зазначеного звання. До складу комісій входять працівники органів 
управління освітою, культурою, педагоги, фахівці у галузі музейної справи, 
представники творчих спілок та об’єднань, громадських організацій (за їх згодою). 

4. Комісія підрозділу управління освітою: 
– розробляє та затверджує графік засідань з розгляду матеріалів щодо 

присвоєння звання «Зразковий музей»; 
– проводить засідання з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання 

«Зразковий музей»; 
– проводить огляд музеїв, що претендують на звання «Зразковий музей». 
5. Комісію очолює голова. 
Голова комісії: 
– розподіляє повноваження членів комісії; 
– керує підготовкою та проведенням огляду музеїв; 
– веде засідання комісії; 
– вирішує поточні організаційні питання роботи комісії в межах своєї 

компетенції. 
6. Підрозділи управління освітою районних державних адміністрацій 

(виконавчих комітетів районних рад) готують матеріали щодо присвоєння звання 
«Зразковий музей» і подають їх на розгляд комісій підрозділів управління освітою. 

7. Комісії підрозділів управління освітою за підсумками своєї роботи та у разі 
позитивних висновків подають матеріали щодо присвоєння звання «Зразковий музей» 
на затвердження керівнику підрозділу управління освітою. 
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У разі негативного рішення комісія інформує органи управління освітою 
районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних рад) шляхом 
надсилання листа з обґрунтованими роз’ясненнями щодо такого рішення. 

8. Підрозділ управління освітою подає до комісії Міністерства освіти і науки 
України з присвоєння звання «Зразковий музей» такі матеріали: 

1) для присвоєння музеям звання «Зразковий музей»: 
– клопотання щодо присвоєння музеям звання «Зразковий музей»; 
– протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії; 
– розгорнуту довідку-характеристику на кожний музей, складену з урахуванням 

вимог, зазначених у пункті 2 розділу ІI цього Положення. 
Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13 х 18 см (5–7 шт.), 

які відображають загальний вигляд експозиції музею та окремі музейні предмети; 
2) для підтвердження звання «Зразковий музей»: 
– клопотання щодо підтвердження звання «Зразковий музей»; 
– протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів 

комісії; 
– звіт про діяльність музею у довільній формі (зазначити зміни в експозиції 

музею, результати пошукової, науково-дослідницької роботи, тематику виставок, 
інноваційні форми роботи за останні п’ять років). 

9. Матеріали підрозділів управління освітою для присвоєння музеям звання 
«Зразковий музей» подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України з 
присвоєння звання «Зразковий музей» один раз на рік у листопаді. 

10. Матеріали підрозділів управління освітою на підтвердження звання 
«Зразковий музей» подаються один раз на п’ять років у листопаді. 

11. Розгляд матеріалів підрозділів управління освітою та прийняття рішення щодо 
присвоєння або підтвердження звання «Зразковий музей» здійснює комісія Міністерства 
освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий музей». До складу комісії входять 
представники Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших державних установ та навчальних 
закладів, державних музеїв, наукових установ та громадських організацій (за згодою). 

12. Комісію Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий 
музей» очолює голова. 

Голова комісії: 
– розподіляє повноваження членів комісії; 
– керує підготовкою та проведенням засідань комісії; 
– заслуховує інформацію членів комісії щодо поточної організаційно-методичної 

роботи в межах їхньої компетенції. 
13. Мова матеріалів, що подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки 

України з присвоєння звання «Зразковий музей», визначається Конституцією 
України та Законом України«Про засади державної мовної політики». 

14. Рішення комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання 
«Зразковий музей» затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. 

15. Музеям, яким присвоєно звання «Зразковий музей», видається диплом за 
формою, наведеною в додатку до цього Положення (додається). 

16. Музеї, що мають звання «Зразковий музей», можуть бути позбавлені цього 
звання, якщо рівень їх роботи не відповідає вимогам пункту 2 розділу ІI цього 
Положення або за умови припинення їх діяльності. 

 

Директор департаменту       В. В. Супрун 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1416-14#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1416-14#n65
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1416-14#n11
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ДОДАТОК Б 
 

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Додаток 1 

АНКЕТА 
Шановні колеги! 

Просимо прийняти участь в опитуванні щодо впливу соціокультурного простору 
регіону на розвиток загальнокультурної компетентності педагогічної громадськості. 

Прізвище вказувати не потрібно: дані дослідження будуть використані в 
узагальненому вигляді. 

 
1. Які чинники найбільше мотивують Вас до розвитку загальнокультурної 

компетентності? 
1 Приклад і вплив колег  

2 Організація праці в школі  

3 Увага до визначеної проблеми зі сторони дирекції навчального закладу  

4 Позитивний імідж, визнання, авторитет серед учнів, колег, батьків, громади  

5 Розвиток особистих здібностей, творчих задатків  

6 Розширення культурного кругозору  

7 Налагодження ефективної взаємодії з учнівським колективом  

8 Відчуття емоційного задоволення від спілкування з творами мистецтва  

9 Внутрішня потреба в постійному підвищенні свого культурного рівня  

10 Духовний розвиток  

11 Кар’єрний ріст  

12 Інше (напишіть)  

 
2. Які фактори є перешкодою для розвитку загальнокультурної 

компетентності педагогів? 
1 Власна інерція  

2 Розчарування, які мали місце раніше  

3 Відсутність підтримки й допомоги від адміністрації навчального закладу  

4 Негативне сприйняття оточуючими Ваших змін і прагнення до розвитку 
загальнокультурного рівня 

 

5 Стан здоров’я  

6 Нестача часу  

7 Недостатня поінформованість про культурно-просвітницькі заходи  

8 Обмежені матеріальні ресурси  

9 Інше (напишіть)  

 
3. Чи створені у вашому навчальному закладі умови для розвитку 

загальнокультурної компетентності вчителів? 
1 – так 

 
2 – частково  3 – ні 

 
4 – важко відповісти 

 

 
4. Якщо на попереднє запитання Ви обрали варіант відповіді «так» і 

«частково», то вкажіть, будь ласка, які саме? _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Які культурно-просвітницькі заходи Ви відвідали (були учасником) за 
останні 2–3 роки? (Наприклад, виставки, музейні квести, вистави, майстер-класи, 
концерти, фестивалі...) ______________________________________________________________________________ 

 

6. Звідки Ви черпаєте інформацію про культурно-просвітницькі заходи? 
____________________________________________________________________________________________________________ 

  
7. Назвіть інформативно-презентаційні форми культурно-просвітницького 

характеру, які б Ви хотіли, щоб були запропоновані під час курсів підвищення 
кваліфікації? 

1 Флеш-моби  

2 Презентації новинок художньої та фахової літератури  

3 Мистецькі майстер-класи  

4 Пересувні виставки  

5 Зустрічі з видатними людьми краю  

6 Анонси культурно-просвітницьких заходів міста, області  

7 Розміщення анонсів про заходи культурно-просвітницького спрямування на 
сайті ВІППО 

 

8 Інше (напишіть)  

 

8. Вкажіть, які елементи соціокультурного середовища є найбільш 
значимими для Вашого культурного зростання?  

1 Відвідування кінотеатрів  

2 Відвідування театрів  

3 Відвідування філармоній  

4 Відвідування музеїв  

5 Відвідування виставок  

6 Відвідування бібліотек  

7 Відвідування історико-краєзнавчих екскурсій  

8 Відвідування релігійних установ  

9 Інше (напишіть)  

  
 9. Які компоненти соціокультурного простору дозволяють Вам найбільше 

ефективно організовувати навчально-виховний процес? _________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Ваш вік _____________ 
 

11. Ваша стать  
1 Чол.  
2 Жін.  

 

12. Ваш педагогічний стаж 
1 5 років  
2 10 років  
3 20 років  
4 Більше 20 років  

 

13. Ваше місце проживання 
1 Місто  
2 Село  
3 м. Луцьк  
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Додаток 2 
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ МУЗЕЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
ГОЛОВНА ІНВЕНТАРНА КНИГА 

(КНИГА НАДХОДЖЕНЬ) 
 

№ 
з/п 

Дата 
Запису 

(рік, 
місяць, 
число) 

Назва  
та 

короткий 
опис 

предмета 
 М

а
т

е
р

іа
л

и
 

т
а

 т
е

х
н

ік
а

 Стан 
предмета 

Звідки,  
від кого 

надійшов 
предмет  
в музей, 
адреса Ін

в
е

н
т

а
р

н
и

й
 

н
о

м
е

р
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
Додаток 3 

КНИГА ОБЛІКУ НАУКОВО-ДОПОМІЖНОГО ФОНДУ 
 

№ 
з/п 

Дата запису 
(рік, місяць, 

число) 

Назва та короткий 
опис предмета 

Куди переведено 
предмет та підпис особи, 

яка його прийняла 

Примітка 

     
     
     

 
Додаток 4 

Назва та адреса музею 
____________________________ 
 
 «___» ____________ _____р. 
 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ № ___ 
 

Ми, що нижче підписалися, представник шкільного музею 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________________________________________________________ 
(назва установи)  

____________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, імя, по батькові особи, яка здає предмет) 

 

склали цей акт у двох примірниках про те, що один прийняв, а другий здав до музею на 
постійне (або тимчасове) користування наступні предмети музейного значення: 
 

№  
з/п 

Назва предмета Кількість предметів Стан 
предмета 

Примітка 

1     
2     
3     

 
Всього за актом прийнято _________________________ предметів. 
     (прописом) 
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Додаток 5 
Книга обліку проведених заходів 
Почата «___» січня 2019 р. 
Закінчена «___» _______ р. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведення 

Назва заходу Кількість 
присутніх, 

їх склад 

Хто проводив 
(П. І. Б., посада) 

Примітка 

1 06.01.19 Лекція-презентація на тему 
«Державна символіка країни» 

43 учні 
школи 

  

2 20.02.19 Тематичний вечір: «Наші 
земляки на захисті Вітчизни» 

112  Будинок 
культури 

3 25.05.19 Оглядова екскурсія 
«Вулицями старого міста» 

32 учні 
школи 

  

4 09.06.19 Тематична екскурсія: «Історія 
однієї будівлі» 

25 гостей 
села 

  

 
Додаток 6 

Наказ, постанова, рішення директора, правління агрофірми,  
голови ОТГ, загальних зборів тощо 

 
Про створення ініціативної групи 
з метою створення музею закладу освіти та ін. (назва музею) 
 
На виконання Закону України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 

року з метою збереження культурної спадщини, самобутності населення і виховання 
молоді вважаю (ємо) доцільним створити музей історії села (підприємства, школи і та ін.) 

 
 НАКАЗУЮ (ПОСТАНОВЛЯЄМО): 
1. Створити ініціативну групу у складі: голова-краєзнавець (вчитель історії) 

Гурко І. І., члени:_____________________________________________________________________________. 
2. Підготувати план роботи ініціативної групи. 
3. Роботу по створенню експозиції музею закінчити до________________. 
4. Для експозиції музею виділити окреме приміщення (2 кімнати будинку 

культури, школи і т. ін.). 
5. Визначити вартість робіт по ремонту, обладнанню і побудові музею. 
6. Відповідальність і контроль за виконанням цього наказу (постанови) 

покласти на___________________________________________________. 
 
Директор (правління агрофірми, голова ОТГ,  
зборів і т. ін.)_______________________________________ 
 

Додаток 7 
Зразок плану роботи ініціативної групи  

по створенню музею закладу освіти (назва) 
 

№ 
з/п 

Назва заходів Строк виконання Відповідальний 

1 2 3 4 

 
1. Збиральницька та експозиційна робота. 
1.1.Пошук і збір експонатів. 
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1.2. Організація обліку зібраних експонатів і оформлення головної інвентарної 
книги. 

1.3. Листування та робота в архівах і музеях. 
1.4. Складання тематико-структурного плану музею. 
1.5. Разом із співробітниками обласного краєзнавчого музею при наявності 

експонатів скласти тематико-експозиційний план. 
2. Художнє оформлення музею. 
2.1. Підготувати ескізи. 
2.2. Оформлення макетів, муляжів. 
2.3. Написання текстів, етикеток. 
2.4. Оформлення стендів, вітрин, турникетів. 
3. Підготовка обладнання та приміщення. 
3.1. Виготовлення стендів, вітрин, турникетів. 
3.2. Виготовлення макетів, муляжів. 
3.3. Встановлення освітлення. 
 
Голова ініціативної групи___________________________ 

 
Додаток 8 

ВИДИ ПАМ’ЯТОК 
 

№ 
з/п 

Назва пам’яток Зміст 

1 Археологічні Знаряддя праці (кам’яні рубила, скребки, проколки, кам’яні та 
залізні сокири, молотки, серпи, коси, гачки, кістки вимерлих 
тварин, фрагменти кераміки), посуд та його уламки з 
клеймами, культові фігурки, монети, вироби ремісників, зброя 
національно-визвольних змагань 

2 Писемні Пергаментні написи, старовинні рукописи  
3 Усні Легенди, перекази, казки, пісні, коломийки, оліндарки, 

прислів’я, приказки, народні ігри, загадки, спогади старожилів 
4 Пам’ятки друкарства Стародруки, видання ХVIII–XIX століть 
5 Підручники, книги, 

друковані органи  
Підручники, навчальні посібники, методична література, 
художня література XVII – I пол. XIX століть, друковані 
педагогічні органи Волині 

6 Папір і папірні  Фотографії, листівки стародавніх папірень та сучасного їх 
вигляду, їхні знаряддя праці, зразки паперу із водяними 
знаками (філігранями) 

7 Документи, грамоти Грамоти купчі, дарчі, закладні, різні документи селянських 
громад; офіційні циркуляри і урядові розпорядження часів Речі 
Посполитої та Російської імперії про освіту (документи про 
відкриття шкіл, шкільна документація, шкільні свідоцтва і 
дипломи, фотографії, учительські конспекти, учнівські 
зошити), особисті щоденники, тогочасні газетні, журнальні 
публікації з теми, протоколи, офіційні постанови, урядові 
рішення, накази тощо 

8 Твори мистецтва 
(оригінали і копії) 

Картини, портрети, фотографії, поштові листівки, живописні, 
графічні, мікроскульптурні твори, твори декоративно-
прикладного мистецтва 

9 Речові експонати Зразки навчального приладдя, одяг, особисті речі визначних 
педагогів, відомих випускників шкіл, земляків, знаменитих 
людей краю. Шкільні медалі, почесні грамоти, герби, печатки, 
штампи. Народні та промислові дитячі іграшки, знаряддя 
праці, предмети побуту, вишиванки, тканні вироби тощо 
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Додаток 9 
КОЛЕКЦІЙНИЙ ОПИС 

 

В інвентарній книзі фіксуються поточні надходження, а матеріали, здобуті під 
час експедиції, реєструються на місці збирання в колекційному описі, який є складовою 
частиною інвентарної книги і має таку саму форму, порядок заповнення. В інвентарній 
книзі колекційний опис реєструється під одним номером ще до початку збирання 
музейних предметів. Цей номер стає загальним інвентарним номером зібраної потім 
колекції, всі ж предмети колекції мають ще порядкові номери.  

Номер колекційного опису надається експедиційному щоденнику, в якому 
вміщено опис маршруту, спостережень, зроблених під час походу, записи місцевих 
легенд і розповідей, бесід, схем та плани місцевості. Колекційний опис і щоденник 
ведуться в окремих зошитах з твердою обкладинкою та пронумерованими сторінками. 
На першій сторінці слід подати такі дані: 

Колекційний опис 
Інвентарний номер _______________________ 
Експедиція, пошукова група: 
___________________________________________________________________________________________________ 
Місце роботи (область, район, обстежені пункти або пункти збирання 

матеріалів): ___________________________________________________________________________________________ 
Почато _____________________ 
Закінчено ________________ 
Кількість описаних предметів ___________________ 
Відповідальний за проведення __________________ 
 
Якщо матеріал збирає кілька пошукових груп, які працюють над різними темами, 

кожна з них складає свій колекційний опис. Одночасно з реєстрацією в колекційному 
описі знахідки шифруються у такий спосіб, як це робиться при їх внесенні до 
інвентарної книги. Якщо ж у польових умовах нема можливості ставити інвентарний 
номер на предмет, робиться невелика етикетка, яка зберігається з предметом в одному 
конверті, коробці. На ній зазначається назва експедиції, пошукової групи, назва 
предмета, інвентарний номер, дата, прізвище того, хто робив цей запис. 

 
Додаток 10 

НАУКОВИЙ ОПИС МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ (ЗРАЗКИ ОПИСУ) 

ФОТОПОРТРЕТ 
1. Назва (портрет). 
2. Прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали). 
3. Вид заняття, посада на період фотографування. Зв’язок особи з місцевим краєм. 
4. Характерні особливості портрету: голова; в ріст; поясний; погрудний; в 

профіль; три чверті; вліво; вправо (знімок погрудний, три чверті, вправо, знімок 
поясний, в профіль вправо). 

5. Особливі ознаки портрету; особливості костюма, зачіски, положення і т. д. 
(в темному пальто з шалевим коміром, без головного убору, зачіска гладка, сидить у 
кріслі). Оточуюче середовище (фон). 

6. Оформлення портрету (без паспорту, в рамці). 
7. Місце і час фотографування. 
8. Написи, підписи (відтворити, вказати місце розташування). 
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ФОТОГРАФІЯ 
1. Назва (фотографія). 
2. Коротка назва зображеного (сюжету), зв’язок з місцевим краєм (святкування 

роковин). Прізвище, ім’я, по батькові (на вокзалі в м. …). 
3. Дата події. 
4. Короткий опис зображеного та оточуючого середовища (на знімку: площа 

міста, заповнена учасниками свята. На передньому плані легкова машина з трьома 
невідомими чоловіками в пальто і головних уборах; (прізвище, ім’я та по батькові) 
стоїть біля вагону поїзда, в оточенні групи зустрічаючих). 

5. Особливі ознаки знімку в його оформленні (на крилі легкової машини – зірка; 
в лівій руці одного із зустрічаючих – портфель). 

6. Написи, підписи. 
СКУЛЬПТУРА 

1. Назва (статуетка). 
2. Назва власна («футболіст»). 
3. Прізвище, ім’я, по батькові, ініціали автора. 
4. Коротка характеристика, розмір зображеного: положення голови, поза, особливості 

костюма (юнак в спортивному костюмі, в фас, в правій руці – футбольний м’яч). 
5. Наявність оточуючих предметів (внизу справа – футбольні ворота). 
6. Форма і особливості п’єдесталу (овальний, невисокий). 
7. Особливі ознаки (написи, підписи і т. д.). 
8. Дата життя скульптора, зв’язок з місцевим краєм. 

ПРАПОР 
1. Назва (прапор). 
2. Назва (перехідний). 
3. Форма полотнища (прямокутне, двостороннє). 
4. Короткий опис зображеного, текст написів (на лицьовій стороні зверху зліва … 

По краях …, на зворотній стороні …). 
5. Наявність прикрас, декоративних деталей (по нижньому краю полотнища – 

сіра бахрома). 
6. Форма держала (кругле). 
7. Особливі ознаки (написи, підписи і т. д.). 

ПАСПОРТ 
1. Назва (паспорт) та № … . 
2. На чиє ім’я виданий (прізвище, ім’я, по батькові). 
3. Точна дата і рік народження. 
4. Точна та повна назва установи, яка видала документ. 
5. На який строк виданий. 
6. Кількість аркушів. 
7. Особливі ознаки (в дерматиновій палітурці червоного кольору з гербом). 
8. Зв’язок власника з місцевим краєм.). 

ПАЛЬТО 
1. Назва (пальто). 
2. Призначення (чоловіче, жіноче). 
3. Форма крою (англійська). 
4. Застібка (на 3-х ґудзиках з прорізними петлями). 
5. Наявність прикрас. 
6. Наявність підкладки. 
7. Належність, зв’язок з місцевим краєм (належало губернатору (прізвище, ім’я, 

по батькові) в … році). 
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СУКНЯ 
1. Назва (сукня). 
2. Призначення (жіноче). 
3. Форма крою (пряме з поясом і кишенями. Рукави довгі, комір високий. 

Застібка ззаду на 5-ти дрібних ґудзиках). 
4. Наявність прикрас (на комірі, на поясі і кишенях вишивка прямою гладдю). 
5. Належність, зв’язок з місцевим краєм. 

ТЕЛЕГРАМА 
1. Назва (телеграма, телеграма вітальна, термінова). 
2. Номер та точна дата. 
3. Від кого поступила (залізничників в м. …). 
4. Кому адресована (командуванню Південного фронту). 
5. Короткий зміст, зв’язок з місцевим краєм (привітання з бойовими успіхами). 
6. Особливі ознаки. 

СТІЛЕЦЬ 
1. Назва (крісло). 
2. Призначення (кабінетне). 
3. Форма основних конструктивних частин: сидіння, царги, спинки, ніжок (сті-

лець прямокутний, з високою спинкою і м’яким сидінням, виточеними ніжками, крісло 
прямокутне з овальною спинкою, невисокими виточеними ніжками). 

4. Наявність прикрас (спинка різьблена, спинка і сидіння обтягнуті тканиною, 
прикріпленою мідними цвяхами). 

5. Особливі ознаки (наявність підписів, дат та ін.). 
6. Наявність, зв’язок предмета з місцевим краєм. 

СТІЛ 
1. Назва (стіл). 
2. Призначення (письмовий). 
3. Форма стола і основних конструктивних частин: верхньої дошки, ніжок, тумб, 

ящиків (прямокутний з двома закритими тумбами; невисокими виточеними ніжками). 
4. Кількість ніжок, ящиків, тумб (чотири ніжки, шість ящиків в тумбах). 
5. Наявність прикрас, декоративних деталей (в верхній частині ящиків 

прямокутні металеві накладки, ручки ящиків металеві, фігурні). 
6. Особливі ознаки (наявність підписів, дат). 
7. Кому належить, зв’язок особи з місцевим краєм (з кабінетного гарнітуру кінця 

ХІХ ст.; робочого кабінету першого голови колгоспу … (прізвище, ім’я, по батькові)). 
ЗВІТ, ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

1. Назва (звіт, доповідна записка). 
2. Посада, прізвище, ініціали автора звіту, доповідної записки або точна і повна 

назва закладу, організації, зв’язок з місцевим краєм. 
3. Точна та повна назва закладу і посада, прізвище, ініціали особи, якому 

адресований документ (... уповноваженому по ...). 
4. Короткий зміст (про закупку хліба та …). 
5. Особливі ознаки (на аркуші білого паперу з вертикальною червоною смугою, в 

лівому верхньому кутку – вх. № 35). 
6. Кількість аркушів. 

ПЛАКАТ 
1. Назва (плакат). 
2. Назва плакату по тексту чи лозунгу («Ты записался добровольцем?»). 
3. Назва серії. 
4. Прізвище, ім’я, по батькові художника, який написав плакат, автор тексту. 
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5. Короткий опис зображеного (на передньому плані (прізвище, ім’я, по батькові) 
делегат). 

6. Дати життя художника, автора тексту, зв’язок з місцевим краєм. 
АВТОБІОГРАФІЯ, ТРУДОВИЙ СПИСОК (КНИЖКА) 

1. Назва (автобіографія, трудовий список, його номер). 
2. Прізвище, ім’я, по батькові чи ініціали (кому належав, належала …). 
3. Посада, звання на період складання документу. 
4. Дати чи період, висвітлений в документі (з 1940–41 рр.). 
5. Кількість аркушів. 
6. Особливі ознаки (в палітурці, синього кольору, авторська нумерація 

червоними чорнилами). 
7. Зв’язок особи з місцевим краєм. 
8. Написи, підписи. 
8. Особливі ознаки (в дерматиновій палітурці червоного кольору, на другому 

аркуші 20 підписів різними чорнилами, останній – Петрів). 
9. Зв’язок власника з місцевим краєм. 

ЗНАЧОК 
1. Назва (значок). 
2. Призначення (ювілейний, пам’ятний, сувенірний). 
3. Назва власна (на честь річниці …). 
4. Зображення і текст на лицьовій і зворотній сторонах (відтворити). 

АТЕСТАТ 
1. Назва (атестат, диплом), номер. 
2. Прізвище, ім’я, по батькові власника (на чиє ім’я виданий). 
3. Посада, звання на період видачі документу (студент педагогічного інституту). 
4. Короткий зміст документу (про надання прав на …). 
5. Ким виданий, підписаний. 
6. Кількість аркушів. 
7. Особливі ознаки (у верхньому правому кутку – графічне зображення 

п’ятикутної зірки і т. д.). 
8. Зв’язок власника з місцевим краєм. 

СПОГАДИ 
1. Назва (спогади). 
2. Прізвище, ім’я, по батькові чи ініціали автора. 
3. Посада, звання в період події, з яким пов’язані спогади (командира 

партизанського загону …). 
4. Короткий зміст спогадів, зв’язок з місцевим краєм (про встановлення 

окупаційної влади в селі …; про уродженця … революціонера (прізвище, ім’я, по 
батькові)). 

5. Особливі ознаки (в папці зеленого кольору, з авторськими помітками 
червоним чорнилом; порушена нумерація, відсутні 3-й і 5-й аркуші). 

6. Кількість аркушів. 
ГАЗЕТА, БЮЛЕТЕНЬ 

1. Назва (щоденна газета, одноденна газета). 
2. Заголовок та номер («Известия» № 245). 
3. Повна і точна назва закладу чи організації, органом якої є газета, бюлетень. 
4. Короткий зміст матеріалу (чи назва статті), який має відношення до місцевого 

краю (з текстом статті …, з повідомленням про приїзд в …). 
5. Кількість аркушів. 
6. Особливі ознаки. 
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Додаток 11 
Зразок картки об’єкта №____ 

 
Найменування об’єкта (первісне, сучасне, назва, під якою 
відомий об’єкт серед місцевих жителів) 

 

Історична подія з якою пов’язаний об’єкт, дата події  
Місцезнаходження об’єкта, адреса, під’їзд і підхід до нього  
Опис об’єкта (автор, дата спорудження, з яких матеріалів 
виготовлений, текст меморіального напису, особливості) 

 

Джерело відомостей про об’єкт (літературні, Інтернет-джерела, 
архівні дані, усні перекази) 

 

Збереженість об’єкта (стан об’єкта й прилеглі території, дата 
останнього ремонту, реставрації) 

 

В яких екскурсіях використовується  
Дата складання картки, прізвище й посада укладача  
Додаткові дані за необхідності  

 
КАРТКА ОБ’ЄКТА 1 

 
Найменування екскурсійного об’єкта: Братська Хрестовоздвиженська 

церква (1619–1620 рр.). 
Місцезнаходження, адреса: м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 2 (Старе місто).

 Коротка історія об’єкта, його характеристика: Хрестовоздвиженська церква 
разом з пізніше збудованим монастирем чину василіанів становлять єдиний комплекс 
вцілілих пам’яток архітектури, збудованих Луцьким Хрестовоздвиженським братством. 
Нині Хрестовоздвиженську церкву відмічають як перехідну від деревяного зодчества 
до кам’яного. В її архітектурі поєднанні традиції побудови трьох нефів в 
давньоруському стилі, трьох куполів в народному і ренесансне оформлення фасадів. 

Час виникнення, відкриття пам’ятки: Монастирський комплекс зводився 
впродовж 1630-40-х років. 

Хрестовоздвиженське братство – культурно-релігійне об’єднання волинської 
православної шляхти й луцьких міщан виникло у 1617 р. Створення братства мало на 
меті збереження православної віри на Волині, поширення освіти, об’єднанні українства. 
Разом з тим при Хрестовоздвиженській церкві діяла школа, шпиталь й пересувна 
друкарня Павла Домжив-Лютковича-Телиці.  

Членами Луцького Хрестовоздвиженсього братства були церковні і громадські 
діячі: митрополит Петро Могила, Ісаакій Борискевич, гетьмани Петро Сагайдачний та 
Іван Виговський, засновниця київської братської школи та покровителька освіти, 
фундаторка церкви Єлизавета (Галшка) Гулевичівна.  

На прибудові церкви радянських часів розміщений барельєф Галшки 
Гулевичівної. Храм має підземелля, де поховані члени братства, зокрема Данило 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Братковський, видатний український поет та громадський діяч, який був закатований 
польською шляхтою у 1702 році.  

Братський монастир частково використовується як житло, а частково як 
приміщення братства. На ньому є меморіальна дошка, яка висвітлює основні події з 
історії Луцького братства. Поруч із братським комплексом розташована ділянка, де 
розміщена дзвіниця та стела присвячена вшануванню волинян, які допомагали 
постраждалим землякам із Східної, Центральної, Південної України, та вихідцям із 
прикордонних областей Росії від голодомору 1946–1947 роках. Автор ідеї знаниний 
краєзнавець, нині уже покійний, Григорій Гуртовий, який теж зазнав лиха голодомору, 
прибув на Волинь із Запоріжжя. 

Призначення і використання: починаючи з 1990 року, використовується 
братством як єпархіальний храм Української православної церкви Київського 
Патріархату, розміщено музей. Експозиції музею містять раритетні стародруки XVII – 
XIX ст. з бібліотеки Луцького братства. Збереглись дві рукописні книги братства: 
«Збірник», «Помянник». У «Збірнику», крім документів братства міститься статут 
школи, який учені вважають пам’яткою передової української педагогічної думки 
ХІІ століття. Окремо в експозиції показано розвиток найголовніших луцьких братських 
інституцій: церкви, шпиталю, монастиря, школи та друкарні. 

Збереження об’єкта, (стан пам’ятки, дата останнього ремонту, реставрації): 
У XVIII столітті і церква, і монастир потерпали від пожеж. У ХІХ столітті церква була 
практично зруйнована. Монастир зберіг свій первісний вигляд, але сучасна церква – це 
лише вівтарна частина колишньої святині із прямокутною прибудовою радянських 
часів. Із часу національного відродження, на зламі 80–90-х років, було створено кілька 
проектів із реставрації церкви. Однак, жоден проект не був утіленим. Натомість 
у 2010 році був закінчений ремонт церкви, який вніс невластиві українському храмові 
елементи вигляду, чим дещо спотворив національну пам’ятку архітектури. 

Джерело відомостей про об’єкт (література, архівні дані, усні перекази): 
Денисюк В. Т. Луцьку – 910 років: історико-краєзнавчий нарис. Луцьк: Надстир’я, 1995. 
64 с.; Колосок В. Б., Метельницький Р. Г. Луцьк: архітектурно-історичний нарис. Київ: 
Будівельник, 1990. 191 с. 

 
КАРТКА ОБ’ЄКТА 2 

 
Найменування екскурсійного об’єкта: Будинок Миколи Голованя –

архітектурна пам’ятка сучасної історії міста. 
Місцезнаходження, адреса: вул. Лютеранська, 9 (Старе місто). Дивовижна 

споруда розташована на березі річки Стир, по вулиці за Лютеранською кірхою.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
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Малий замок (будинок скульптора) – це справжній витвір мистецтва. Відразу й 
не визначити, до якого архітектурного стилю належить така дивовижна споруда. Вона 
нагадує замок Середньовіччя й увібрала в себе риси готики, класицизму, барокко. 
Насправді, це будинок-майстерня місцевого скульптора Миколи Голованя, який він 
оздоблює уже понад 30 років. Минуле будинку тісно пов’язане з обставинами життя 
скульптора Миколи Микитовича Голованя. В часи радянської влади родина втратила 
своє житло, що стало причиною пошуку нового помешкання. Микола мріяв про 
власний будинок, де буде творча атмосфера і постійне натхнення. Він не покидав 
мистецьку діяльність, працюючи на благо рідного міста близько 20 років. Як знак 
вдячності скульптор випросив у місцевої влади клаптик землі для забудови власного 
житла. Отримав землю Микола на нинішньому заповіднику, де в 1980-х роках було 
болото. Проект майбутнього будинку розробив відомий волинський архітектор 
Ростислав Метельницький. Щоб утілити задумане, Микола Головань роками стягував 
камінчик до камінчика, вишукував добротну глину, гіпс. У будинку все, окрім 
сантехніки та електрики, зроблено руками господаря. Однак, будинок і досі не є у 
приватній власності Миколи Микитовича, оскільки там державний заповідник. 
Будинок Миколи Голованя часто називають будинком з химерами, хоча сам скульптор 
признається, що йому це не подобається. І справді, скульптури в будинку не схожі на 
химер. Витвори прикрашають стіни, дах, подвір’я. Виготовляє їх митець здебільшого з 
каменю та зеленого пісковика. Загалом, у будинку понад 500 скульптур. Всі вони різних 
стилів і кожна має свою історію. При вході є барельєф із зображенням усіх членів сім’ї 
(вагою півтори тонни). Багато скульптур розміщені у дворику, оскільки Микола ще не 
знайшов для них місця. Особливими і цінними є творіння сина скульптора, які батько 
викупив після смерті хлопця. Будинок – це діюча майстерня, у якій Микола Головань 
охоче і з любов’ю створює витвори мистецтва не лиш для свого «Сімейного вернісажу», 
але і для людей. Композиції доводилося скульптору виконувати у кількох екземплярах, 
бо на них одразу знаходився покупець. Змушений був продавати деякі роботи, адже 
втілення проекту потребувало значних фінансових затрат. Проте майстер запевняє, що 
найкращі, найдосконаліші роботи він залишав. Коли потрапляєш у садибу Миколи 
Голованя, зачаровуєшся створеною ним красою. Вражає навіть оригінальна кам’яна 
огорожа, хижі звірі, птахи, міфічні істоти – тут можна знайти все. У мистецьких роботах 
скульптора переплітаються найрізноманітніші стилі. Це і готика, і ренесанс, і модерн, 
що, в свою чергу, робить оселю скульптора цікавою й принадливою для аудиторії 
туристів. Будиночок є добре знаним, його постійно відвідують лучани та гості з інших 
міст. Та й сам скульптор з радістю зустрічає гостей. Вони, натомість, лишають 
захоплені відгуки у спеціальному журналі. 

Цікаві факти. У 2008 році експертна рада при Волинській облдержадміністрації 
визначала сім волинських див. За результатами голосування, дім Голованя також має 
місце у списку волинських чудес. У 2015 році в Луцьку на кінопоказі документальних 
стрічок молодих українських режисерів було презентовано 18-хвилинну стрічку про 
Миколу Голованя.  

9 січня 2019 р. скульптору виповнилось 76 роки. 
Джерело інформації: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2465_dom-

arhitektora-№ikolaya-golova№ya.htm 
 

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2465_dom-arhitektora-nikolaya-golovanya.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2465_dom-arhitektora-nikolaya-golovanya.htm
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КАРТКА ОБ’ЄКТА 3 

 

Найменування екскурсійного об’єкта: Пам’ятник Святому Миколаю. 
Місцезнаходження, адреса: м. Луцьк, вул. Кривий Вал (біля будинку Луцької 

міської ради). 
Час виникнення, відкриття пам’ятки: урочисто відкрито 23 квітня 2000 р.  
Автор (пам’ятки архітектури, скульптури): скульптор Ярослав Скакун.  
Коротка історія об’єкта, його характеристика: Пам’ятник Святому Миколаю – 

це металева скульптура Святого Миколая на весь зріст увінчана кам’яною обробкою 
червоного кольору, встановлена на честь головного покровителя старовинного міста. 
Жителі міста Луцька здавна вважали святого Миколая своїм покровителем. І на це є 
свої причини. Існує легенда про те, як під час нападу Золотої Орди у 1259 році, він 
захистив поселення від біди. Цей випадок зафіксовано у Галицько-Волинському 
літописі та «Повісті минулих літ». Святий Миколай так обернув силу вітру, що каміння, 
яке летіло з боку татар, повернулось до них самих, а самі метальні машини теж були 
поламані силою вітру.  

Зображення з ликом Святого Миколая можна знайти на всіх історичних гербах 
міста, відомих з часів середньовіччя. Протягом ХХ століття всі офіційні герби Луцька 
були оснащені зображенням святого з різними доповненнями. У 2007 році був 
затверджений черговий варіант герба з зображенням святого.  

Місце для пам’ятника покровителю Луцька було вибрано неспроста. Це 
історичний район, де здавна збиралися купці для торговельних угод. Комерційний 
будинок, на місці якого встановили пам’ятник, був добре відомий серед іноземних 
торговців, в ньому підписувалися сотні контрактів. 

Призначення і використання: використовують православні християни під час 
богослужінь у свято Миколая, влаштовують хресні ходи у День міста. 

Збереження об’єкта, (стан пам’ятки, дата останнього ремонту, реставрації): 
в хорошому стані, реставрації не потребує. 

Охорона об’єкта (на кого покладена): Луцька міська рада. 
Джерело відомостей про об’єкт (література, архівні дані, усні перекази): 

матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії; URL: https://ua.igotoworld.com/ 
ua/poi_object/76886_pamyat№ik-sv-№ikolayu-luck.htm 

Прізвище, ім’я, по батькові укладача, посада, установа: Камінська Валентина 
Василівна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 
ВІППО 

Рік складання картки: 2019 рік. 
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Додаток 12 
 
Етапи створення екскурсії: 
1. Визначення мети, завдань екскурсії, вибір теми. 
2. Відбір літератури й складання бібліографії. 
3. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу. 
4. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. 
5. Складання маршруту екскурсії. 
6. Підготовка контрольного тексту екскурсії. 
7. Комплектування «портфеля екскурсовода». 
8. Визначення методичних прийомів та технології проведення екскурсії. 
9. Визначення техніки ведення екскурсії. 
10. Складання технологічної карти. 
11. Складання індивідуального тексту. 

 
Перелік рекомендованих тем екскурсій 

  Історія однієї вулиці: вулиця Лесі Українки, проспект Волі. 
  Історія й сьогодення Театрального майдану, Київського майдану. 
  Архітектурні перлини Луцька. 
  Сакральні пам’ятки древнього Лучеська. 
  Природно-заповідні об’єкти м. Луцька. 
  Луцьк – рідна домівка світових імен. 

 
Інформаційне забезпечення промислової екскурсії  

складають орієнтовні питання: 
1. Назва підприємства. 
2. Види роботи, які виконуються в основних цехах підприємства. 
3. Сучасне обладнання, що використовується в цехах. 
4. Основні професії на підприємстві. 
5. Технологічна послідовність обробки матеріалів. 
6. Опис технологічної послідовності обробки однієї деталі або вузла виробу. 

 
Вимоги до укладання «портфеля екскурсовода» 

Зміст «портфеля екскурсовода», його значення у використанні методичних 
прийомів показу стосуються методики підготовки й проведення екскурсії. «Портфель 
екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які мають історичну цінність і будуть 
використані протягом екскурсії. Це можуть бути: малюнки або фотографії зруйнованих 
будівель, панорами місцевості в минулому, портрети й фотографії людей, які мають 
відношення до теми екскурсії, копії документів, рукописів, географічні карти, 
креслення, схеми тощо. До кожного експоната «портфеля екскурсовода» додається (або 
закріплюється до зворотного боку) анотація. Кількість таких експонатів має бути 
невеликою, щоб їх демонстрація не розсіювала увагу екскурсантів і не відволікала від 
подальшого перегляду експозиції.Кожен експонат повинен мати свій порядковий 
номер, який відповідає послідовності його показу. 
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Додаток 13 
Зразок оформлення технологічної карти 

 
Ділянки маршруту 
Екскурсії 

Перша ділянка: 

Місця зупинок Маршрут розпочинається біля … о 12 год. 
Зупинка на каву – 13.00. 
Наступна зупинка – санітарна, час 10 хв. 
Збір біля автобуса… 
Закінчення екскурсії… 

Об’єкти показу Луцький замок, музеї замку 
Тривалість екскурсії Рух до об’єкта. 

Час для фотографування. 
Вступне слово про об’єкт – 5 хв. 
Перехід по місту до Музею-аптеки… Екскурсія в музеї – 30 хв. 
Знайомство з об’єктами на території музею, фотографування – 20 хв. 
Зупинка на каву. 
Питання до екскурсовода, підбиття підсумків – 30 хв 

Найменування підтем  
і перелік основних питань 

 

Організаційні вказівки Знайомство з групою. 
Початок та рух маршрутом згідно розкладу. Інформування про 
тривалість екскурсії, зупинки та їх тривалість, санітарні зупинки 
(рекомендовано 10 хв). 
Під час руху до об’єктів рухатись екскурсоводу в центрі групи, 
враховувати темп руху групи згідно з найповільнішим учасником 
групи, слідкувати, щоб група не розтягувалась, непомітно 
перераховувати учасників екскурсії. 
Під час показу об’єкту бути повернутим до групи на 75 %, 
застосовувати методичні прийоми розповіді й показу. 
Під час руху в автобусі використовувати мікрофон, «портфель 
екскурсовода» за необхідності, розповідати екскурсантам про 
проміжні об’єкти, те, що їх оточує. Стояти по центру, щоб усі 
учасники могли бачити екскурсовода. 
Під час екскурсії робити паузи з метою осмислення екскурсантами 
озвученого екскурсоводом матеріалу, самостійного огляду об’єктів, 
відпочинку, фотографування, купівлі сувенірів. 
Надавати можливість екскурсантам запитувати і давати  
на запитання якомога найвичерпнішу інформацію 

Методичні вказівки Методичні прийоми: прийом попереднього огляду служить для 
знайомства з зовнішнім виглядом об’єкта. Початком є вступне слово 
екскурсовода. 
Прийом панорамного показу з найвищої точки. 
Прийом руху: навколо об’єкта, наближення до об’єкта. 
Прийоми: екскурсійної довідки, опису об’єкта, коментування, 
пояснення, питань-відповідей, переключення уваги на інші об’єкти 
(створення контрасту, порівняння об’єктів), прийом завдань 
(акцентування уваги учасників екскурсії на певних частинах об’єкту), 
прийом новизни (повідомлення нових фактів, статистичних даних, 
прикладів) 
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ДОДАТОК В 
 

МАНДРУЄМО ВУЛИЦЯМИ «СТАРОГО МІСТА»  
(Індивідуальний текст екскурсій)  

 
Історична довідка про Луцьк. Першу згадку про Луцьк знайдено в Іпатіївському 

літописі 1085 року, коли йшлося про міжусобні чвари між нащадками Ярослава 
Мудрого. Цей літопис говорить про міцну фортецю. Тодішній волинський князь 
Ярослав Ізяславич виступив з військами, щоб захопити престол київського князя, але 
зазнав поразки, покинув Волинь. Згодом місто було зайняте Володимиром Мономахом. 
Щоправда дослідники міста мають підстави стверджувати, що воно виникло 
приблизно 1000 року. Археологічні ж дослідження вказують на існування поселень на 
території міста ще до часів неоліту (ІІІ тис. до н. е.). Назву Луцька пов’язують із його 
розташуванням на вигині річки Стир, який має форму лука. Є й інша версія за якою 
назва міста походить від імені вождя дулібів Луки. За княжих часів Луцьк називали 
«Лучськ» або «Лучеськ», і лише за Литовської доби назва міста набула сучасної форми. 

Історичні періоди розвитку міста за критеріями належності його до різних держав: 
– кінець Х – друга третина ХІІ ст. – в складі Київської Русі, в період її 

роздробленості до 1199 р. – у Володимирському, а потім до 1340 р. – у Галицько-
Волинському князівствах; 

– з 1340 по 1569 р. – в складі Великого Литовського князівства; 
– 1569–1795 рр. – центр Волинського воєводства (на цей період припадає ряд 

подій національно-визвольної боротьби); 
– з часу третього розподілу Польщі (1795 р.) до Ризького договору 1921 р. – 

повітове місто Російської імперії; 
– 1921–1939 рр. – знову центр воєводства Польщі; 
– з 17-го вересня 1939 р. в складі СРСР; 
– з 1991 р. у складі незалежної України. 
У 1429 році на початку січня Луцький замок став відомий на всю Європу – тут 

відбувався з’їзд європейських королів і правителів. На захід, що символізував 
зародження європейської глобальної дипломатії, прибуло більше 15-ти тисяч 
високопосадовців із свитами. Для порівняння, у всьому Луцьку тоді жило не більше 
5-ти тисяч осіб). На з’їзд, приїхали монархи та посли приблизно двадцяти країн 
Центральної і Східної Європи. Серед них імператор Священної Римської Імперії король 
німецький, чеський та угорський Сигізмунд, король польський Ягайло, король 
датський і шведський Ерік IV, магістр пруський Русдарх, магістр ліфляндський 
Альфрідус, а також великі князі: московський, тверський і рязанський; царі 
перекопської і заволзької Орд; молдавський воєвода; посли Римського Папи і 
візантійського імператора. (Спочатку до Луцька прибула польська делегація, згодом 
інші. Римський король запізнився і прибув до Луцька тільки в 20-х числах січня. Його 
зустріч була особливо пишною. Далеко за місто виїхали господарі на чолі з Вітовтом і 
Ягайлом та представники руської, латинської, вірменської, єврейської, караїмської 
громад Луцька. Після урочистої зустрічі процесія рушила до самого міста. Назустріч 
виходили багато людей з сіл, самих лучан та вже прибулих гостей з’їзду. Процес мав 
певне значення презентації, де кожен володар намагався подати своє представництво 
якомога пишніше, коштовніше, багатше. Все відбувалося під звуки дзвонів церков та 
костелів, труб, барабанів, сурм. Вітовт не шкодував грошей на найпишніші бенкети.  

Обговорювані учасниками з’їзду питання торкалися політичного, економічного, 
військового та релігійного аспектів життя Європи. Зокрема, волоське питання (поділ 
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Молдовії між Польщею та Угорщиною), коронування Вітовта (було перенесене у зв’язку 
з протидією поляків, які не «пустили» корону у Литву), створення антитурецької 
коаліції, про вироблення правил торгівлі, податків, судноплавства у Балтії).  

Для міста Луцька з’їзд був важливою подією: він допомагав йому стати 
європейським містом, сприяв його благоустрою і розбудові.  

У 1432 році місту було дароване магдебурзьке право, самоврядування. Місто 
звільнялося від управління і суду королівських намісників, а на чолі його стояв війт, 
який обирався міщанами, як і магістрат – орган міського самоврядування, Проте це 
право часто порушувалося литовськими, польськими магнатами, а шляхта не підпадала 
під рішення магістрату. Грамота магдебурзького права зобов’язувала лучан захищати 
міські мури, влаштовувати щороку три ярмарки. У місті був склад солі з чорноморських 
лиманів і галицького Прикарпаття. Місто багатшало і тому приваблювало 
завойовників, у 1453 році місто нищили заволзькі татари, у1459 – кримські, у 1500 році 
татарська орда дощенту спалила місто, а в 1540 пожежа знищила місто і міські книги, в 
яких вівся опис його буття. 

Луцьк сучасний умовно ділять на Старе і Нове місто, яке займає площу понад 
42 кв. км. Луцьк є важливим транспортним вузлом Волині: розташований на перехресті 
автомобільних шляхів –за 85 км від кордону з Республікою Польща та за 150 км від 
кордону з Республікою Білорусь, 398 км до столиці України – Києва. 

У місті налічується 129 одиниць пам’яток історико–культурної спадщини 
(пам’ятки історії та культури місцевого та національного значень, пам’ятки 
архітектури та містобудування, пам’ятники монументального мистецтва 
національного значення).  

Історико-культурний заповідник «СТАРЕ МІСТО» республіканського значення 
створений постановою Ради Української РСР 26 березня 1985 року № 130 «Про 
оголошення комплексу пам’яток та культури м. Луцька історико-культурним 
заповідником республіканського значення». Площа заповідника становить 41 га. На 
території заповідника знаходяться історико-архітектурні комплекси колегіуму з 
Петропавлівським костелом (XVII ст.), монастирів бригіток, шариток, домінікан, 
єврейська синагога, Покровська та Хрестовоздвиженська церкви, Лютеранська кірха 
(початок ХХст.); житлова забудова XVII–XX ст. (в тому числі – будинок родини Косачів, в 
якому нині розміщується дирекція заповідника, музей-аптека тощо. Найвизначніша 
пам’ятка Волині – Луцький Верхній замок, на території якого діють музеї, знаходиться 
унікальна споруда ХІІІ ст.церква Іоана Богослова. Також до історико-культурного 
заповідника відносяться рештки Окольного замку. 
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Луцьк славиться репутацією надійного партнера, дбайливого господаря, 
доброзичливого сусіда. Лучани люблять своє місто і завжди раді гостям, яких 
зустрічають із щирою українською гостинністю, адже недарма покровителем міста є 
Святий Миколай, який відомий на весь світ добрими справами та бажанням допомагати 
людям. Зображення Святого ми знаходимо на гербі міста ХІV ст., з посохом і книгою в 
руках. «Повість минулих літ» розповідає, що Святий Миколай та святий Іооан 
Златоустий захистили місто від набігу хана Куремси. Пам’ятник Святому Миколаю 
споруджено біля будинку міської ради.  

 
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ БУДІВЛІ 

(Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир УПЦ КП) 
 

«Монастир, який завжди буде Луцькою вязницею», – так писали «Хроніки 
Любарта» про цю величну споруду в серці історико-культурного заповідника «Старий 
Луцьк», яка за більш ніж чотири століття пройшла шлях від обителі для праведниць 
найповажнішого католицького ордену бригіток до закривавлених камер для патріотів. 

Приміщення звели на основі палацу одного з князів Радзивіллів – Альбрехта 
Радзивілла, який був луцьким старостою. Майже чотири століття тому він віддав свій 
палац під монастир чину Св. Бригіти. Згодом споруду суттєво розбудували, було зведно 
костел, келії для черниць. У XVII–XVIII століттях тут, крім кляштору (чоловічий монастир), 
діяла школа для дівчат-сиріт та шляхетних лучанок. Монастир бригіток пережив кілька 
пожеж, остання з яких (у травні 1845-го) змінить долю цих мурів. Провину за важкі втрати 
перекладають на монахинь-бригіток, які не впустили пожежників у кляштор, на якому 
зайнявся ґонтовий дах, а через сильний вітер пожежа охопила все місто. Це посилило 
боротьбу проти польської імперської політики: декретом Сенату конфісковуються багаті 
фонди на відшкодування збитків, а невдовзі ліквідовується і сам кляштор Святої Бригіти. 
Споруда головного корпусу використовується для поліцейської управи і поштової контори 
з квартирами для службовців», – згадував найвідоміший в’язень Луцької в’язниці Микола 
Куделя, котрий за життя кілька разів побував у її камерах і залишив згодом безцінні 
свідчення. У Волинському краєзнавчому музеї діє виставка «Шевченківська світлиця 
Миколи Куделі». 

Дослідник історії Волині Олександр Панасюк стверджує, що за період з 1939 по 
1941 роки радянською владою було репресовано 10 % населення. 

Із початку 1940 року на Волині розпочалися масові депортації, арешти, вбивства. 
До Луцька звозили «неугодних» з усіх куточків Волині. Архівні документи свідчать, що 
на 10 червня 1941 року у Луцькій в’язниці утримувалося 2117 ув’язнених. Серед них – 
патріотично налаштована молодь, активісти ОУН, священнослужителі, представники 
наукової та творчої інтелігенції. Усіх їх планувалося евакуювати у Вологду та 
Астрахань. Для цього виділялося 75 вагонів. Проте 22 червня 1941 року приблизно о 
14:00 Луцьку в’язницю бомбардували ворожі німецькі літаки. Після закінчення 
бомбардування в’язні вчинили бунт. Але втекти пощастило одиницям. Навздогін 
утікачам були вислані наряди НКВС, які розстрілювали їх на місці або повертали до 
в’язниці. Наступного дня під цими мурами були розстріляні тисячі в’язнів. Тіла 
закопали в кількох ямах на території колишнього кляштору. Трупи присипали вапном. 
Так на території Луцької в’язниці НКВС, за наказом Берії, відбувалася так звана 
ліквідація бранців, яких тодішня влада не могла евакуювати вглиб СРСР. 

У 2017-му земля видала нагора одне з страшних поховань на території 
монастиря. Коли ремонтували дорогу під входом до колишньої вязниці, виявили 
кістки. Після розкопок з’ясувалося, що то – одна з ям, де нарахували більше сотні 
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вбитих. Переважна більшість – чоловіки від 18 до 20, рідше до 40 років. Після ексгумації 
ці останки перепоховали на подвір’ї монастиря, у крипті біля пам’ятних дошок з 
іменами розстріляних, де щороку 23 червня відбуваються заходи щодо вшанування 
загиблих. 

Монумент на честь жертв розстрілів було відкрито у 2004 році. Автор – 
архітектор Андрош Бідзіля. Монумент установлено з ініціативи Обласної Асоціації 
волинських незалежних письменників ім. Павла Чубинського, коштом Луцької 
міськради й родини Ничипоруків (Канада). 

Післявоєнна історія будівлі. У 1958-му році, чиновники Радянської України 
вирішили розмістити у стінах Луцької в’язниці музичне училище. Так, у цих мурах аж 
до 1998-го вчили прекрасному дітей, як би цинічно це не звучало. Камери для в’язнів 
стали навчальними класами, коридор прикрасили величезним панно зі скрипалями…, 
але моторошна історія «просочувалася» крізь закривавлені міцні стіни. Сьогодні 
частину споруди займає монастир, там проведено реконструкцію і облаштовано келії. У 
2012-му в цих стінах відкрили і церкву. Назвали її на честь новомучеників і сповідників 
ХХ століття. Там щодня звучить молитва і поминають жертв, що полягли під цими 
мурами. 

Про тюремне минуле пам’ятки «свідчать» ґрати на вікнах і навіть дивні вічка в 
стінах, що колись слугували для того, щоб з однієї кімнати стежити за тим, що 
відбувається в іншій. 

Як розповідає благочинний монастиря ієромонах Арсеній, церква розташована в 
одній із загальних камер. За деякими свідченнями, саме в цих стінах катували під час 
допитів в’язнів. У центрі храму – ікона, яку луцький художник Володимир 
Жупанюк намалював спеціально для нього. З неї дивиться Богоматір, довкола якої – 
зображення святих, котрих особливо шанують на Волині, та образи луцьких в’язнів, за 
плечима яких стоять мури старого Луцька. 

Тут же, у храмі, можна побачити карцер, який розкопали під час облаштування 
храму. Невелике приміщення було дощенту засипане землею. До нього вели низькі 
двері, що замуровані. Нинішні господарі споруди припускають, що саме через ці двері у 
карцер потрапляли ув’язнені. Усередині – зруйнована цегляна кладка, що може 
свідчити і про те, що сюди кидали гранати під час розстрілу в 1941 році. 

Доля пам’ятки все ще не вирішена. Волинські історики, громадські діячі, 
очевидці подій 1941-го та родичі розстріляних вважають, що в цих мурах мало б 
знайтися місце і для облаштування музею. Щоправда, для цього треба суттєві 
інвестиції. А поки що і в храмі, і в обителі-тюрмі невпинно лунає молитва, яку 
звершують ченці Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря.  

  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ВУЛИЦІ  

(Вулиця іменіЛесі Українки) 
 

Надзвичайно цікава в архітектурному та історичному плані є пішохідна 
вулиця Луцька – вулиця Лесі Українки. Сучасну назву вулиця отримала на початку 
1990-х років. Вулиця зародилася в епоху середньовіччя, наприкінці ХVІІІ ст. почалася її 
інтенсивна розбудова, з ХІХ ст. була головною, з 1980-х років стала пішохідною. 

Проте в різні історичні епохи вулиця та місцевість довкола мала різні назви – 
Пречистенська, Олицька, Дубнівська, Шосова, Імператора Миколи ІІ, Головна (1915–
1916 рр.), Ягеллонська (1920–1930 рр.), Сталіна, Радянська.  

Тягнеться вулиця Лесі Українки від Театрального майдану до майдану 
Братський міст. Довжина вулиці близько 730 м. 

  
 
На Театральному майдані варто звернути увагу на історичний об’єкт – Свято-

Троїцький собор, який з 12 серпня 1992 року є кафедральним храмом Волинської 
єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату та пам`ятником 
архітектури національного значення. У соборі є два храми: верхній присвячено Святій 
Трійці, нижній – на честь Преображення Господнього. Діє Центр християнського 
виховання дітей і молоді. 

Історична довідка. Споруда первісно була монастирем бернардинців. 
У 1643 році пані Агнешка Станішевська, дружина луцького земського судді 

Войцеха Станішевського, купила ґрунти біля костелу Святого Хреста і подарувала їх 
ордену бернардинів, які на той час прибули в місто. Агнешка Станішевська також 
фундувала при бернардинах шпиталь для вбогих і придбала для них кам’яницю поруч. 
Біля монастиря знаходилися два обгороджені цвинтарі, господарські будівлі, тартак, 
городи. У 1793 році російські війська захопили комплекс і використовували його як 

http://www.travelua.com.ua/volin/luck/teatralnijj-majjdan.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/1643
https://uk.wikipedia.org/wiki/1793
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військовий склад до 1800 року. У 1853 році був підданий касації луцький 
бернардинський монастир. Монахи ордену були змушені покинути місто, однак храм 
продовжував діяти як парафіяльний католицький до липня 1864 року. Перебудований 
на собор у 1877–1879 роках, проект архіт. К. Раструханова. Над центральною частиною 
костелу звели великий купол, а над нартексом – високу одноярусну дзвіницю. Грошей 
на завершення робіт не вистачало, оскільки населення православного віросповідання в 
Луцьку в середині XIX століття було лише 5,5 %, то грошової допомоги суттєвої бути не 
могло від пастви. Двоповерхові галереї, які сполучали колишній костел із 
монастирським приміщенням, розібрали, а матеріал продали. Храм мав три підземні 
ходи, що є свідченням про оборонну функцію комплексу. Два з них мали розміри 120 х 
0,6×1 м, вели до річки і в певному місці сполучалися. Вони були знищені під час 
будівельних робіт у 1960-х роках. Однак залишився третій, малодосліджений. Він має 
вести у бік сучасного перехрестя вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, де колись 
знаходилися міські Малі ворота (на цьому місці нині встановлено пам’ятний знак). 
Закінчення робіт і передача духовному відомству відбулися у 1879 році. І 
лише 24 вересня 1880 року собор був освячений. Найбільший дзвін собору вилитий у 
1907 році, окрім того, викорисовується ще вісім дзвонів. Найстаріший з них вилитий у 
1820 році. Загалом на перебудову було задіяно 13 різних архітекторів та проектантів. 
Поруч із собором знаходиться старовинний цвинтар, на якому збереглося кілька могил 
з початку XIX століття.  

Навічно залишилось імя Лесі Українки в місті. На центральній площі міста – 
Театральній споруджено в 1977 році пам’ятник поетесі. Автори: А. В. Німенко, 
М. І. Обезюк. Ім’я поетеси носить Східноєвропейський національний університет, де діє 
музей присвячений Лесі Українці. 

Вулиця Лесі Українки зберігає чимало будинків різних епох та стилів. Старіші 
будівлі містяться у нижній частині вулиці біля Старого міста, новіші розташовуються у 
верхній, поруч із Театральним майданом. 

Будинок Кронштейнів, 1890–1894 рр. Нині тут розміщується Медичний 
коледж (вул. Лесі Українки, № 2). Проте у різні часи розташовувалися різні організації – 
від дворянського зібрання до Луцького магістрату. У 1928 р. було ліквідовано ліпнину 
на будинку, що нібито псувала його естетичний вигляд. Загалом, його вигляд змінився 
у міжвоєнний час. 

Неподалік в іншому будинку Кронштейнів, якого вже немає, розташовувалася 
пошта, а перед нею було встановлено знак, який вказував відстань до інших населених 
пунктів. Будинок дуже постраждав під час бомбардувань. Збереглися світлини з 
обваленими поверхами цієї споруди. У радянський час на цьому місці спорудили новий 
будинок – відомий нині за назвою «Зося». Найстаріший будинок на вулиці, зведений у 
цегляному стилі. Пам’ятка архітектури початку ХІХ ст. (вул. Лесі Українки, № 5). 
Будинок з прикладом декору ХІХ–ХХ ст. (вул. Лесі Українки, № 13).  

За невеличким сквериком можна побачити будівлі колишнього монастиря 
тринітаріїв (вул. Сенаторки Левчанівської, 4 (до 2007 року вулиця мала назву 
Медведєва). 

Історія монастиря тринітаріїв. Наприкінці XII століття десь на теренах 
Пікардії, за 80 кілометрів від нинішнього Парижу, двоє набожних чоловіків вирішили 
заснувати релігійний орден для милосердної справи – викупу християн із 
мусульманської неволі, назвали орден в честь Святої Трійці – Ordo Sa№ctissimae 
Tri№itatis. Папа Римський дав дозвіл і затвердив статут. Орден став ширитися Європою 
і мав успіхи, за 400 років своєї діяльності викупив з неволі більше 30 тисяч осіб. Серед 
них був і Сервантес. До нас орден потрапив наприкінці XVII століття. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1800
https://uk.wikipedia.org/wiki/1853
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1880
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
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У 1717 р. У Луцьку був стверджений орден тринітаріїв, якому було вирішено 
передати церкву св. Михайла ХІV ст. на Помостичах. За храм точилася постійна 
боротьба між православними та уніатами, а на початку ХVІІ ст. він почав занепадати. 
Тринітарії взяли на себе зобов’язання відремонтувати будівлю та зберегти посвяту 
Архангелу Михаїлу.Ченці ордену купили поряд із церквою землю, де почали будувати 
новий бароковий комплекс, що складався з монастиря та костелу. Коштів для 
будівництва великого костелу в ченців не було, але їм допоміг випадок. Історію про 
нього описав невідомий чернець луцького бернардинського монастиря у праці «Опис 
міста Луцька і Волині». За його свідченнями, якось із Поділля на Волинь мандрував 
скарбник (той, хто завідував фінансами) із Брацлава Павло Майковський. Їдучи до 
Луцька, він дізнався, що бернардини не мали власного мурованого костелу. Скарбник 
вирішив свої гроші віддати «на хвалу Божу», щоб ченці могли збудувати величний 
бароковий храм. 

За описом ченця, Майковський із якоїсь причини не став наближатися до 
монастиря бернардинів своїм великим екіпажем, а підійшов пішки, маючи на собі одяг 
бідняка. Коли попросився у бернардинів на ніч і на вечерю, то ті дали йому тільки 
шматок хліба і кухоль пива. Така «щедрість» не сподобалася багатому скарбнику і він 
пішов по теперішній вулиці Лесі Українки вниз – туди, де був маленький і 
напівдерев’яний монастир тринітарів. Ті його щедро погодували, хоча самі не мали 
достатньо коштів. За такий прийом Майковський вирішив гроші, спочатку призначені 
для бернардинів, віддати тринітаріям. Так, останні отримали можливість збудуватися. 
Але і про перших спонсор не забув. Він призначив їм «пенсію»: щотижня бернардини 
могли отримати одну хлібину, а щомісяця – бочку пива. Це ті самі щедроти, якими 
хотіли наділити спершу «бідного» і голодного мандрівника скупі ченці. 

Як пише історик архітектури Богдан Колосок, тринітари вели будівництво 
9 років і вже в 1729 році освятили новий костел. На його фасаді, на прохання 
Майковського, розмістили напис «З твоїх дарів і пожертв даруємо тобі, Господе». 

Цікаво, що ми і сьогодні можемо бачити, як виглядав той перший костел. У Музеї 
волинської ікони збереглася ікона святого Каетана (Ігнатія), на якій костел детально 
прописаний. Припускають, що ікону малювали в середині XVIII століття для луцьких 
тринітарів. 

11 листопада 1729 року було освячено новий тринітарський костел Архангела 
Михайла та Апостола Павла. Стару Михайлівську церкву було розібрано. Зі східного 
боку до костелу примикав П-подібний монастир із внутрішнім двором. Територія була 
обгороджена муром із двоярусною брамою.  

Дослідники припускають, що архітектором комплексу тринітарів у Луцьку був 
Кацпер Бажанка – автор верхівки кафедрального собору у вавельському замку в 
Кракові. Монастир і костел у Луцьку збудували у стилістиці бароко. 

Храм і монастирські коридори, стіни та стеля були прикрашені фресками, 
картинами талановитого художника Яна Прехтлі, який жив у монастирі. На його 
поліхромних роботах зображувалася історія ордену на теренах Речі Посполитої. 

У костелі містився орган. У головному вівтарі, оздобленому позолотою, ченці 
поставили скульптуру Христа Назаретського, яку привезли з Риму в Луцьк у 1732 році. 
Навколо Христа стояли ще 4 скульптури: одна з них зображала Архангела Михаїла як 
пам’ять про давню православну Михайлівську церкву. Інші 10 вівтарів у храмі були 
різьблені, авторства місцевих майстрів. 

Як і в кожному монастирі, тут була своя бібліотека. Вона розташовувалася в тій 
частині приміщення, вікна якої виходять на замок Любарта. За описами дослідників, 
бібліотека була прикрашена різьбленими меблями з іонічному стилі. Шафи були 
оздоблені рослинним орнаментом. За пізнішими описами Юзефа Крашевського, який 
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відвідав монастир, на стелі бібліотеки розміщувалися алегоричні зображення мудрості 
з сімома колонами і сімома цнотами. 

Крім різноманітної літератури, тут були і праці самих луцьких тринітарів. 
Наприклад, є відомості про ілюстровані трактати настоятеля монастиря Олександра 
Венславського. 

У 1777 році костел дуже постраждав від пожежі. Через це його довелося 
перебудовувати. Храм позбувся шпилів, а його стилістика набула форм класицизму. 

Тринітраські ченці відігравали важливу роль у розвитку шкіл на Волині. Орден 
регулярно передав значну суму на розвиток освіти краю. Під час війни 1812 р. 
монастир тимчасово використовувався як військовий шпиталь. Після входження 
Волині до складу Російської імперії положення ордену почало погіршуватися, оскільки 
російська адміністрація боролася проти католицизму. У 1845 р. у луцького 
тринітарського конвенту було забрано маєтки на Яровиці, Вишкові, Ківерцях, 
Сокиричах та ін., а в 1849 р. костел був скасований взагалі.  

У 1863 р. тут була в’язниця для політичних в’язнів, а в 1869 р. було розібрано 
костел. Будівельні матеріали використали на будівництво військового шпиталю у селі 
Красному, що згодом стало західною околицею міста.  

У 1870-х роках не залишилося і сліду від костелу, був лише монастир. У 1880 році 
будівлю трохи переобладнали і розмістили в ньому Окружний суд, де у міжвоєнне 
двадцятиліття, коли Волинь входила до складу ІІ Речі Посполитої, відбулися гучні 
справи над комуністами, а поряд проводилися їхні страти.  

Поряд з місцем, де стояв костел Луцьке братство спорудило Іверську капличку 
(спалено у 1961 р.). Каплицю за кошти Луцького братства збудували у 1894 році для 
кількох ікон, виготовлення яких у Москві замовив генерал-лейтенант Всеволод 
Панютін. Головна ікона ‒ Іверської Богоматері. 

Це була дуже гарна для свого часу і стилістики капличка. Збудована у цегляному 
стилі, вона була майстерно оздоблена фігурною цеглою жовтого та червоного кольорів, 
з кольоровими шибками, дерев’яними різьбленими елементами.  

У 1890 році місто відвідав імператор Олександр ІІІ. Для цього навіть з Ківерець 
до Луцька проклали залізницю. У жовтні 1913 року з ініціативи Окружного суду 
поставили йому пам’ятник. Він був типовим для міст імперії, бюст царя і двоголовий 
орел на високій стеллі. Встановили пам’ятник у внутрішньому дворі суду. Проте в часи 
Першої світової війни пам’ятник зник. 

16 листопада 1917 року колишній монастир тринітарів опинився в центрі 
революційних подій, тут зібралися військові частини Луцького гарнізону. 

У тридцятих роках в приміщенні нинішнього міськрайонного суду був офіс 
парамілітарної організації LOPP (Ліга оборони протигазової та протиповітряної). 
Цікаво, що біля входу у ліве крило монастиря під ногами знаходиться бетонна реклама 
про вступ до організації, вмурована у тротуар. На ній напис – «Чи є членом LOPP?» 

Після того, як Волинь приєднали до СРСР у 1939 році, вулицю Ягеллонську 
перейменували у Сталіна і біля каплиці Іверської Богоматері поставили бронзову 
скульптуру вождю. Фізично, пам’ятник стояв на місці, де раніше був костел тринітарів. 
Час не зберіг той монумент – у 1956 році його знесли, щоб «розвінчати вождя». 

Сама ж капличка була зруйнована владою і стерта з лиця землі у 1961 році. Ікона 
Іверської Божої Матері ХІХ століття, яка прибула до Луцька з Москви, як дар для 
Іверської каплички, в ніч з 13 на 14 червня 2002 року була викрадена із Свято-
Троїцького собору зловмисниками, де зберігалася. Її місцезнаходження невідоме. 
Довгий час у сквері стояв пам’ятник-погруддя Степану Бойку, який був закатований 
після суду як член КПЗУ. Скульптурну композицію демонтували в рамках декомунізації. 

Нині у приміщеннях монастиря діє військовий госпіталь. 
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Далі пройшовши вулицею можна побачити будинок у стилі модерн, 20-і рр. ХХ ст. 
Збудований товариством «Гранберг і Грінберг Стокгольм-Петербург». Нині 
приміщення займає ломбард, кафе та житло (вул. Лесі Українки, № 32). 

На перетині з вулицею Кривий Вал розташовується єдиний старий будинок на 
вулиці зі збереженим куполом оригінальної форми, поч. ХХ ст. Використовується під 
банк та офіси. (вул. Лесі Українки, № 53). 

 

 
 

Військовий госпіталь (колишній монастир Тринітаріїв) 
 

 
ДОДАТОК Г 

ГЛОСАРІЙ 

 
Віртуальний музей являє собою набір електронних артефактів і інформаційних 

ресурсів, практично все, що може бути цифровим. Колекція може включати в себе 
картини, малюнки, фотографії, схеми, записи, відеофрагменти, газетні статті, 
стенограми, інтерв’ю, чисельні бази даних і безліч інших предметів, які можуть бути 
збережені на файл-сервері віртуального музею. Особливість віртуального сервера 
полягає в тому, що на ньому можуть бути представлені тисячі зображень творів 
мистецтва з максимально докладним текстом.  

Види віртуальних музеїв: віртуальні експозиційні галереї чи окремі тематичні 
виставки, що є цифровими аналогами реальних експозиційних залів, колекцій та 
виставок відповідного музею (вони репрезентовані на веб-сайті цього музею); 
віртуальні музеї «другого покоління», створені шляхом суміщення масштабних 
міжмузейних колекцій та експозиційних галерей; такі музеї поєднують у собі цифрові 
зображення реальних пам’яток, що зберігаються й експонуються у сотнях різних 
музеїв, розкиданих по всьому світу; музеї віртуального мистецтва (№et-art). За своєю 
суттю, №et-art-творіння – це сукупність візуальних та акустичних образів, анімації, 
тексту, графіки, алгоритмізованої естетичної взаємодії різного роду додатків і програм, 
що втілюють авторський задум. 

Віртуальна галерея володіє функціями перегляду або прослуховування 
мультимедійних даних (фото, аудіо, відео, анімація, 3D-зображення та ін.). За 
допомогою фото-, відео- та аудіоматеріалів віртуальної галереї можна переглянути 
експонати, прослухати їхню історію та оцінити їхній стан, тобто отримати вичерпну 
інформацію про експонати. 
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Віртуальна музейна експозиція будується як послідовність «вікон» і 
«посилань», що відкриваються. В результаті складається картинка, яка визначається 
монтажем відразу декількох елементів (зображення, звуку, тексту, дизайну), які 
сприймаються як єдине ціле. 

Віртуальні виставки створені виключно на електронних муляжах (3D-моделях) 
та електронних копіях, що володіють абсолютними кінетичними можливостями і 
дозволяють музею розширити межі своєї діяльності і миттєво «змонтувати» свою 
виставку в будь-який точці світу, де є можливість виходу в Інтернет. «Віртуальні 
виставки» успішно виконують окремі функції реальних виставок: функцію публікації 
музейних колекцій і науково-просвітницьку, хоча реальний музейний предмет у них 
відсутня, а є лише його електронна копія. 

Віртуальний тур (екскурсія) – це комбінація панорамних фотографій 
(сферичний або циліндричних), коли перехід від однієї панорами до іншої 
здійснюється через активні зони (їх називають точками прив’язки або точками 
переходу), що розміщуються безпосередньо на зображеннях. Основу віртуальних турів 
складають сферичні зображення, які, на відміну від звичайної фотографії, дозволяють 
глядачеві проникнути всередину зображеного об’єкта. Панорамне зображення 
дозволяє сприймати об’єкт більш цілісно, ніж ряд розрізнених фотографій. На даний 
момент серед культурно-освітніх установ світу, що використовують подібну 
технологію, можна виділити Лувр (Франція), музей Метрополітен у Нью-Йорку (США) 
та багато інших галерей та музеїв Європи. 

Загальнокультурна грамотність – здатність розуміти твори мистецтва, 
формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 
допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної 
національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 
культурного вираження інших (Концепція «Нова українська школа»). 

Експозиційна діяльність – це ознайомлення відвідувачів з найцікавішими 
експонатами музею, розміщеними у певному логічному порядку, побудованому за 
хронологічним (еволюційним), географічним, етнокультурним чи предметно-
тематичним критеріями.  

Екскурсія – цілеспрямований, наочний процес пізнання оточуючого середовища, 
що будується на основі продуманого використання заздалегідь відібраних об’єктів і 
відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-екскурсовода у 
відповідності до визначеної тематики. 

Екскурсійна методика розглядається в декількох аспектах: як основа 
професійної майстерності екскурсоводів; як механізм, який удосконалює «подачу» 
матеріалу, як процес упорядкування діяльності екскурсовода. 

Предметом екскурсійної методики є цілеспрямоване вивчення, систематизація, 
формулювання, роз’яснення й застосування на практиці засобів і методів виховання та 
навчання, а також методичних прийомів за допомогою яких здійснюється екскурсійна 
діяльність. 

Інвентаризація (кодифікація) – це наступний етап обліку отриманих пам’яток 
та розподілу їх у системі фондосховищ музейної установи. Для того, щоб оперативно 
відшукати якусь окрему пам’ятку серед тисяч їй подібних, щоб не виникало плутанини, 
кожному експонатові музею присвоюється власний інвентарний номер (код). 

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, виробничих 
процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, 
зберігання, розповсюдження, відображення та використання інформації в інтересах її 
користувачів. 
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Інтернет-представництво (сайт) – проект, що повинен мати місію, цілі та 
алгоритм реалізації. Інтернет-представництво (вебсайт) має бути складовою єдиної 
інформаційної системи закладу, що ґрунтується на послідовній та логічно 
несуперечливій концепції. 

Каталогізація – це підсумовуючий та найважливіший етап обліку й оцінки 
матеріальних цінностей музейної установи. Найважливіша мета каталогізації полягає у 
пошуку й зборі вичерпної інформації про ту чи іншу пам’ятку, вивчення її в контексті 
подібних пам’яток, створення колекцій з метою подальшого експонування й широкої 
популяризації. 

Контрольний текст екскурсії – це матеріал, необхідний для повного розкриття 
усіх підтем і виконує контрольні функції. Він містить факти і приклади, що 
характеризують основні питання кожної підтеми. У ньому формулюється певна точка 
зору на факти і події, дається оцінка екскурсійним об’єктам. Слід пам’ятати, що 
контрольний текст будується на хронологічному принципі послідовного викладу 
матеріалу і не відображає структури екскурсій. На його основі можуть створюватись 
варіанти екскурсій на одну й ту ж тему для різних груп екскурсантів і є директивним 
документом для екскурсоводів, які готують свої індивідуальні тексти. 

Квест-технологія – інноваційна педагогічна ігрова технологія, що передбачає 
виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних, проблемних завдань 
відповідно до ігрового задуму/сюжету, під час якого вони добирабть та упорядковують 
інформацію, виконують самостійну, дослідницьку роботи, що сприяє систематизації та 
узагальненню вивченого матеріалу, його збагаченню та наданню у вигляді цілісної 
системи. 

Літературні екскурсії – одна з форм популяризації основ літературознавства, 
літературних творів, пам’ятних літературних місць. 

Логічні переходи в екскурсії – це встановлення зв’язків між екскурсійними 
об’єктами на основі ідейно-пізнавального матеріалу екскурсії. 

Музейна педагогіка – це наукова дисципліна на перетині педагогіки, психології, 
музеєзнавства, мистецтва і краєзнавства. Предметом музейної педагогіки є питання, 
пов’язані зі змістом, методами і формами педагогічного впливу музею, з особливостями 
цього впливу на учнівську молодь та громаду. Об’єктом є культурно-освітні аспекти 
музейної комунікації.  

Музей (грецьке «museio№» – святилище муз, храм муз, від «musa» – муза) – 
науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, 
використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою 
та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової 
культурної спадщини.  

Музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 
навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України є важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно 
освіченої особистості, виховання патріотів українського народу та «створюються для 
вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та 
музейних колекцій з науковою та освітньою метою» 

Музей-майстерня (студія). Експозиційний простір вибудовується в цьому музеї 
таким чином, що в ньому обов’язково присутні робочі зони для творчої діяльності. 
Іноді такий музей розміщується в класах, де проводяться уроки технології, або в 
художніх майстернях. Експозиції також можуть бути розташовані в окремих кабінетах. 
Все це сприяє органічному включенню музею в навчальний процес.  

Музей-лабораторія. Цей жанр дуже близький музею – майстерні. Відмінність 
полягає в характері колекцій, на основі яких музей здійснює свою діяльність. Це 
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колекції природничо-наукового і технічного профілю, зазвичай дуже великі. Частина їх 
розміщена в предметних кабінетах. Експозиційний простір включає дослідницькі 
лабораторії і обладнання.  

Музей-адаптаційний центр. Це музей з чітко виявленим соціально-
психологічним завданням – створення атмосфери психологічно комфортного 
спілкування. Найчастіше керівник такого музею - психолог, що працює з дітьми з 
неблагополучних сімей, з підлітками, що мають відхилення у розвитку. Важливо, щоб 
робота музею велася за спеціально відпрацьованою, розрахованою на тривалий термін 
програмою, яка враховує специфіку аудиторії.  

Музей-ігротека. Це музей ігор та іграшок, частина яких принесена з дому, але 
основна частина іграшок – виготовлена руками дітей. Музейний актив і вчителі 
проводять на основі цих колекцій театралізовані заняття з молодшими школярами, 
групами продовженого дня, а також пропонує виїзні вистави довколишнім дитячим 
садкам і школам. Необхідною умовою діяльності подібного музею є вивчення історії 
виробництва і побутування іграшки.  

Музейний предмет – культурна цінність, якість або особливі ознаки якої 
роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне 
представлення.  

Музейна колекція – сукупність музейних предметів, що об’єднані однією або 
кількома спільними ознаками. 

Музейне зібрання – сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а 
також пов’язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової 
документації музею.  

Музейний облік – один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється 
шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному 
вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце 
створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий 
опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує 
можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних  

предметів і музейних колекцій. Облік музейних цінностей відбувається у три 
етапи: первинна реєстрація (прийняття на баланс); інвентаризація; каталогізація. 

Музейна експозиція – це розміщення матеріалів згідно визначеного і 
розробленого на наукових основах плану в історичній послідовності. 

Музейна екскурсія – форма культурно-освітньої діяльності музею, заснована на 
колективному огляді об’єктів музейного показу під керівництвом спеціаліста за 
певною темою і маршрутом з пізнавальними, освітніми, науковими та виховними 
цілями. Види екскурсій за характером тематики – оглядові, тематичні та ігрові 
(рольові), за цільовим призначенням – культурно-освітні (загальноосвітні), навчальні 
та методичні.  

Музейна лекція – форма культурно-освітньої роботи, де використовуються 
музейна експозиція або матеріали музейних колекцій.  

Музейне свято – комплексна форма культурно-освітньої діяльності з метою 
активізації музейної аудиторії засобами емоційного впливу через театралізацію, гру, 
особливу атрибутику та ритуали, проводиться за сценарієм. 

Музейна справа – спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, 
що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями 
культурних цінностей та об’єктів культурної спадщини України, в тому числі їх 
консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та 
популяризацію. 

Музейно-педагогічна компетентність передбачає:  
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– загальну педагогічну компетентність – педагогічні знання та вміння 
(гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, організаційні);  

– музейну культуру – підготовленість до сприйняття інформації в музеї, 
цілеспрямованість огляду експозиції, здатність оцінювати предмети музейно-
педагогічного значення; музейно-педагогічні знання – музейну ерудицію як обізнаність 
у галузі музеєзнавства; знання методики музейно-педагогічної діяльності вчителя (її 
мети, змісту, методів, форм, особливостей сприйняття музейної інформації учнями 
різного віку, основ шкільного музейництва та музейно-екскурсійних можливостей 
рідного краю);  

– музейно-педагогічні вміння – планувати музейні заходи в процесі урочної, 
позаурочної та позакласної роботи; визначати мету, добирати зміст, форми, методи 
музейно-педагогічної діяльності у відповідності до завдань освітнього процесу; 
створювати шкільний музей і керувати його діяльністю; раціонально використовувати 
культурно-освітні можливості музеїв у роботі зі школярами, аналізувати власну 
діяльність і за потреби коригувати її тощо. 

Музейно-педагогічна діяльність розглядається науковцями, музейниками як 
інструментарій матеріальної і духовної культури, який використовується для 
розв’язання завдань самовиховання, поглиблення знань, умінь і навичок (самоосвіти), 
виявлення і розвитку інтересів, здібностей, забезпечення змістовного дозвілля, 
здійснення морально-естетичного, історико-патріотичного, екологічного виховання 
особистості, поглиблення її духовних інтересів і потреб, стимулювання розвитку і 
реалізації творчих можливостей, включення до процесу засвоєння і збагачення 
духовних і матеріальних цінностей, створення організованого педагогічно доцільного 
культурного простору. 

Наукове комплектування фондів – це процес виявлення в зовнішньому 
середовищі предметів музейного значення та їхнього збору для поповнення музейних 
зібрань; наукова діяльність, заснована на принципах музеєзнавства і профільних 
дисциплін. 

Профіль музею – спеціалізація зібрань та діяльності музею, зумовлені його 
зв’язком із конкретною наукою, технікою, виробництвом, а також із їхніми галузями й 
дисциплінами, з різноманітними видами мистецтва і культури. Профіль шкільного 
музею залежить від вибраного напряму пошукової дослідницької діяльності.  

Показ – це спостереження об’єкта під керівництвом спеціаліста (екскурсовода). 
При звичайному огляді, як правило, сприймаються тільки зовнішній вигляд об’єкта. 
При показі його екскурсоводом не тільки спостерігається об’єкт, а й відбувається його 
аналіз. Під час показу екскурсовод допомагає екскурсантам установити зоровий зв’язок 
між об’єктами, музейними предметами, умовами і обставинами їх створення. 

«Портфель екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які мають історичну 
цінність і будуть використані протягом екскурсії. 

Прийом локалізації подій – одним з основних методичних прийомів, що 
найбільш повно відображає сутність екскурсії, зв’язок між відомими екскурсанту 
подіями, фактами, визначеною місцевістю, конкретним об’єктом. Ефективність 
прийому локалізації залежить від масштабу й історичного значення подій, а також від 
рівня знань, культурного кругозору екскурсантів. Він може бути застосований тільки 
за умови знайомства екскурсантів з фактами, про які розповідає екскурсовод. Прийом 
локалізації подій має особливо сильний емоційний вплив, що одержав відображення в 
спеціальному екскурсійному терміні «влада місця». Дієвість цього прийому підсилює 
ефект несподіванки, раптовість появи.  

Розповідь – екскурсійна довідка, опис, характеристика об’єкта, пояснення, 
репортаж, коментування, цитування, літературний монтаж.  
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Тематико-експозиційний план – повний опис майбутньої експозиції з 
викладом її мети, завдань та послідовним переліком тем, підтем, комплексів, текстів, 
цитат, а також усіх експонатів за допомогою, яких ці теми будуть висвітлені в музейній 
експозиції. 

 
ДОДАТОК Д 

КАТАЛОГ МУЗЕЇВ МІСТА ТА ОБЛАСТІ 
 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Головний музей Волинської області, найбільший і найдавніший з нині діючих музеїв 

Волині. Відкритий 16 червня 1929 року у м. Луцьку як Волинський музей. У 1940 році на 
базі закладу було організовано обласний історико-краєзнавчий музей.  

У роки Другої світової війни колекція музею зазнала значних втрат, однак уже 1944 
року, одразу після визволення Волині від фашистських загарбників, музей відновив свою 
роботу як Волинський державний історико-краєзнавчий музей.  

17 серпня 1985 року Волинський краєзнавчий музей було відкрито у новому 
приміщенні в центрі Луцька. 

Нині Волинський краєзнавчий музей має в своєму складі ще п’ять діючих музеїв. 
Це філія – Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, створений 
1949 року, чотири відділи: Художній музей (1973 р.), Музей волинської ікони (1993 р.) і Музей 
історії Луцького братства (2011 р.) у Луцьку, меморіальний музей В’ячеслава Липинського 
(2011 р.) у с. Затурці Локачинського району. Створюється Музей етнографії та народних 
промислів Волині у Луцьку. 

 

ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
На сьогодні у фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається понад 140 тисяч 

експонатів основного фонду, які репрезентують природу, історію, етнографію, мистецтво 
волинського краю. Музей має багату колекцію природничо-наукових матеріалів, колекції 
геологічних мінералів, рослин, тварин. Історія Волині з найдавніших часів і до сьогодні 
представлена унікальними пам’ятками археологічної збірки, нумізматичної колекції, 
етнографічними матеріалами, писемними документами, зразками сакрального мистецтва 
(іконопису, сніцарства, металопластики, ковальства, шитва).  

Музей має велику збірку народно-ужиткового мистецтва: вироби ткацтва і вишивки, 
зразки волинського народного костюму. Останніми роками у музеї створено особові 
фонди видатних діячів історії та культури волинського краю, зокрема митрополитів УАПЦ 
Анатолія Дублянського та Полікарпа Сікорського, історика і політолога В’ячеслава 
Липинського, художника-вояка УПА Ніла Хасевича та інших. 

Колекції музею представлені в експозиції, яка складається з розділів природи, давньої 
та новітньої історії, тематичних виставок. Експозиція музею розміщена на площі понад 
2 тисяч кв. м у 23 стаціонарних та 9 виставкових залах, вона побудована за тематичним 
(відділ природи) і тематично-хронологічним принципами (відділ історії).  

Матеріали відділу природи розміщені у 8 залах, доповнені озвученими діорамами, 
розповідають про природу волинського краю, знайомлять з геологічною будовою, кліматом, 
річками й озерами, багатою флорою і фауною Волинської області. Відділ давньої історії 
охоплює період історії волинського краю від найдавніших часів до 1917 року. Експозиція 
постійнодіючої етнографічної виставки «Духовна культура Волині» представляє 
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народноужиткове мистецтво Волині – вироби ткацтва і вишивки, зразки волинського 
народного костюма, плетіння з соломки, коріння та лози, різьблення по дереву, гончарні 
вироби, писанки, розповідає про традиції та обряди волинян, музичне мистецтво. Відділ 
новітньої історії представлено експозиціями «Волинь у 1939–1941 роках», «Напад 
фашистської Німеччини на СРСР», «Рух Опору на Волині (1941–1944 рр.)», «Вигнання з Волині 
німецько-фашистських загарбників» і постійнодіючими виставками «Волинь: історія, 
політика, економіка, культура (1945–2016)» та «Шевченківська світлиця Миколи Куделі».  

Щороку в музеї створюється біля семи десятків різноманітних виставок як з фондів 
музею, так і з інших установ, діючими є такі: «Герої не вмирають», «Врятовано для 
України» (оновлена), «Волиняни у боротьбі за незалежність України», присвячена 75-ій 
річниці від дня створення Української Повстанської Армії на Волині; «Волинь в 
Українській революції 1917–1921 років»; «Герої не вмирають», присвячена пам’яті 
Небесної Сотні; «Неоголошена війна. Волинський рахунок»; «Великодній дивосвіт». 
Доробок музею в науково-дослідницькій, експозиційній, виставковій, збиральницькій, 
реставраційній, масово-освітній, методичній роботі знаходить своє відображення в нових 
експозиціях, наукових виданнях, що робить музейні колекції доступними для широкого 
загалу. Ефективно працює програма «Музей школі». 

 

ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю    
  
Адреса: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 20. 
Тел.: (0332) 72-03-64, 24-75-82. 
Ел. пошта: volkrmus@lt.ukrtel.№et 
Музей працює з 10.00 до 18.00 год., у п’ятницю – з 10.00 до 17.00 год. Вихідні дні – субота, 

понеділок. 
Директор: Силюк Анатолій Михайлович, заслужений працівник культури України 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Музей відкритий у серпні 1993 року, є філією Волинського краєзнавчого музею. Це 

єдиний в Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського 
іконопису. 
 

ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
 
Збірка музею нараховує більше 1,5 тис. пам’яток сакрального мистецтва, а саме понад 

600 ікон XVI–XIX ст., предмети металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), 
декоративну різьбу (царські врата, кіоти ікон) та скульптуру. Створення колекції 
пов’язане з іменем відомого українського мистецтвознавця Павла Жолтовського (1904–
1986), який очолював наукові експедиції Волинського краєзнавчого музею 1980-х років з 
вивчення та збору історичних і культурних пам’яток у храмах Волині. 

Безцінною перлиною збірки є Холмська Чудотворна ікона Божої Матері, унікальна 
пам’ятка візантійського мистецтва ХІ-ХІІ ст., одна з найшанованіших християнських святинь. 
Розміщена ікона в окремому залі, в якому, крім екскурсій відбуваються і богослужіння. 

У залах музею експонується біля 100 творів іконопису XVI–XVIII ст. XVI століття 
представлене іконами «Спас у славі», «Розп’яття», «Юрій Змієборець». 

Вершиною професійного малярства Волниі є твори видатного українського живописця 
Йова Кондзелевича (1667–після 1740), в яких органічно поєднані східна та 
західноєвропейська іконописні традиції. У 19 років він стає ченцем Білостоцького 
Хрестовоздвиженського монастиря поблизу Луцька. В експозиції можна побачити роботи 

http://volyn-kray-mus.at.ua/news/volinjani_u_borotbi_za_nezalezhnist_ukrajini_foto_video/2017-10-12-1420
http://volyn-kray-mus.at.ua/news/volin_v_ukrajinskij_revoljuciji_1917_1921_rokiv/2017-03-16-1240
http://volyn-kray-mus.at.ua/news/volin_v_ukrajinskij_revoljuciji_1917_1921_rokiv/2017-03-16-1240
http://volyn-kray-mus.at.ua/news/v_oblasnomu_muzeji_vidkrito_vistavku_geroji_ne_vmirajut_foto_video/2014-08-21-472
http://volyn-kray-mus.at.ua/news/u_volinskomu_kraeznavchomu_muzeji_vidkrito_vistavku_neogoloshena_vijna_volinskij_rakhunok/2017-04-13-1275
mailto:volkrmus@lt.ukrtel.net
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Йова Кондзелевича: одвірки дияконських та царських врат 1696 р., ікони «Спас 
Вседержитель» та «Святий Георгій», фрагменти пророчого ряду Іконостасу. Особливу 
увагу відвідувачів привертає рідкісна за сюжетом ікона «Спокуса Ісуса Христа» початку 
XVIII ст. Її автор працював поруч з Кондзелевичем у складі монастирських артілей. 
Підписний апостольський ряд 1750 року відкриває імена обдарованого народного маляра 
Слави Михальського та його сина Томаша, представлений іконами «Свята Катерина», 
«Коронування Богородиці», «Святий Миколай», яким притаманні яскрава декоративність, 
елементи світськості, портретність ликів окремих персонажів. У музеї експонуються 
оригінальні зразки декоративної різьби і скульптури Волині XVIII ст. – царські врата 
«Древо Єсея», фігурки ангелів та святих. 

Щорічно на базі музею проводяться наукові конференції з волинського іконопису. 
Є інтерактивна 3Д презентація збірки музею 
 
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 5. 
Телефон/факс: (0332) 24-34-12. 
Ел. пошта: mvolik@rambler.ru 
Офіційний сайт: voly№-iko№a.at.ua 
Музей працює з 10.00 до 18.00 год. Вихідні дні – середа, субота. 
Завідувач: Єлісєєва Тетяна Миколаївна, заслужений працівник культури України 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Над південною частиною залишків князівського палацу у Луцькому замку було 

споруджено приміщення судової канцелярії, про яке вперше згадується у 1789 р. Тепер тут 
діє Художній музей, що урочисто відкрив свої двері для глядачів 6 листопада 1973 року.  

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Експозиція представлена збірками зарубіжного та українського живопису, графіки та 

скульптури. Серед них: твори західноєвропейського живопису «Святий Ієронім» X. Рібери, 
«Елізар і Ревекка» Н. Пуссена, «Баталія» Б. X. Куртуа, пейзажі А. Маньяско, портрети 18–19 ст. 
українських, польських, голландських майстрів. Польське мистецтво представлене 
творами В. Коссака, Ю. Брандта, Я. Суходольського, Л. Лефгера. Серед творів 19–20 ст. – 
російський і український живопис І. Айвазовського, А. Лазарчука, Р. Судковського, 
О. Лопухова, О. Кульчицької та інших. У 2003 році, до ювілею музею, було створено нову 
експозицію давнього українського портрета. Ядро її склала збірка творів, що походить із 
родового замку князів Радзивіллів в Олиці. Загалом у розділі зарубіжного мистецтва XVII – 
першої третини ХХ століття представлено національні школи восьми країн Європи: 
Іспанії, Італії, Фландрії, Франції, Австрії, Німеччини, Англії і Польщі. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А.  
Телефон: (0332) 72-31-81, 72-30-75. 
Ел. пошта: lutskartmuseum@ukr.№et  
Офіційний сайт: www.art-lutsk.at.ua 
Музей працює з 10.00 до 18.00, в неділю з 10.00 до 17.00 год. Вихідні дні – понеділок, 

вівторок.  
Завідувач: Навроцька Зоя Михайлівна, заслужений працівник культури України 

http://volyn-ikona.at.ua/
http://art-lutsk.at.ua/
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ ДЗВОНІВ 
  
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Єиний в Україні музей дзвонів було відкрито у 1985 році. Розташовано музей у 

Владичій вежі Луцького замку, єдиній дерев’яній споруді, яка збереглася у первозданному 
вигляді ще з XIV століття. 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
У 60-х роках у музей звозили дзвони із закритих церков. Музей налічує понад 90 

дзвонів. 25 дзвонів повернуто церквам. Дзвони здебільшого зовні непоказні. На них може 
бути невеликий орнамент, дата виготовлення, лише на окремих є рельєфні зображення на 
релігійні мотиви. Експонати представлені від найменшого дзвоника, що має довжину 
всього кілька сантиметрів, і призначався у давнину для поштової карети, до найбільшого 
церковного дзвона вагою півтонни. Є тут дзвони з пожежної частини, залізничного 
вокзалу, річкової пристані, пошти і навіть невеличкий шкільний дзвоник. 

Найстарішій дзвін пам’ятає часи Богдана Хмельницького. Дату виготовлення вилито на 
самому дзвоні – березень 1647 року.  

У м. Луцьк щороку у серпні проводиться фестиваль дзвонового мистецтва «Благовіст 
Волині». 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
 
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А.  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЛУЦЬКОГО БРАТСТВА (ВІДДІЛ ВКМ) 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Музей розміщений в приміщенні колишнього братського Хрестовоздвиженського 

монастиря, було відкрито на релігійне свято Чесного Христа, 27 вересня 2011 року. Луцьке 
братство почало оформлятися у 1617 році і згодом перетворилось на потужну волинську 
суспільно-політичну, культурно-освітню, фінансово розвинену корпорацію, що мала 
релігійно-національне спрямування.  

Членами Луцького Хрестовоздвиженсього братства були церковні і громадські діячі: 
митрополит Петро Могила, Ісаакій Борискевич, гетьмани Петро Сагайдачний та Іван 
Виговський, засновниця київської братської школи та покровителька освіти Єлизавета 
(Галшка) Гулевичівна. 

Хрестовоздвиженський храм має підземелля, де поховані члени братства. 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Експозиціїя музею складається з 12 тематичних розділів, в яких прослідковано 

еволюцію та причини виникнення братств на теренах Київської митрополії, переддень та 
зародження братства в Луцьку, його соціальний склад та організаційну структуру, 
реконструкцію суголосних часові релігійних та соціальних конфліктів. Цінними є 
раритетні стародруки XVII – XIX ст. з бібліотеки Луцького братства. Збереглись дві 
рукописні книги братства: «Збірник», «Помянник». У «Збірнику», крім документів 
братства міститься статут школи, який учені вважають пам’яткою передової української 
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педагогічної думки ХІІ століття. Окремо в експозиції показано розвиток найголовніших 
луцьких братських інституцій: церкви, шпиталю, монастиря, школи та друкарні.  

Ексклюзивним є картографування 30 братських об’єктів нерухомості на мапі Луцька. 
У музейних залах частково відтворено ансамбль монастирських меблів кінця XVIII – XIX 

ст., у вітринах демонструються оригінальні предмети церковного вжитку з колекції 
Волинського краєзнавчого музею. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5. (Музей розташований у 

Старому місті; найближчі зупинки: «Братський міст», «Хрестовоздвиженська церква» та 
«Медучилище»). 

Телефон: (0332) 72-33-71, 24-75-82 (для замовлення екскурсій). 
Музей працює з 10.00 до 18.00 год. Вихідний день – п’ятниця. 
Завідувач: Бірюліна Олена Андріївна  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
ВОЛИНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ  
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Єдиний у Західному регіоні України військовий музей, який було створено у 1999 році з 

ініціативи громадської організації «Джерела» за наказом Міністра оборони України. Згідно 
з наказом, музей розбудовується на громадських засадах за рахунок коштів цієї 
організації. 
Для розміщення музею Міністерство оборони України виділило у центрі Луцька військове 
містечко площею близько 1 га і дві будівлі, зведені 1925 року, загальною площею понад 
900 м2.  

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии  
  
Фонди музею налічують близько 1000 експонатів, репрезентуючи авіаційну і 

бронетанкову техніку, артилерійське і зенітно-ракетне озброєння, стрілецьку зброю, 
апаратуру і обладнання військ зв’язку, а також різноманітні матеріали військової історії, 
які мають музейне значення: бойові прапори, предмети форми одягу й армійського 
побуту, документи і фотографії, твори мистецтв, військові трофеї та інші матеріали.  

Перший розділ експозиції військової техніки та озброєння розміщений на відкритому 
майданчику, другий – тематична історико-хронологічна експозиція розміщена в 
приміщенні музею. 
В музеї проводяться тематичні виставки.  

Віртуальна екскурсія на сайті музею.    
  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. На Таборищі, 4.  
Телефон: (0332) 24-00-51. 
Ел. пошта: volmuz46@gmail.com  
Сайт: http://volmuz.org.ua/  
Музей працює з 10.00 до 17.00 год.  Без вихідних.  
Директор: Пасюк Ігор Миколайович 
 

http://volmuz.org.ua/
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ КНИГИ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Музей розміщений у колишній повітовій скарбниці на території Луцького замку. 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
В експозиції музею представлено книги ХVII–ХХ століть. Гордістю музею є Службове 

Євангеліє, видане у Львові 1644 року, та двохтомний «Требник» митрополита Петра 
Могили, виданий 1646 року. Крім того, тут можна побачити реконструйовані старовинні 
друкарські верстати, один з них ХV століття. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1А  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
АПТЕКА-МУЗЕЙ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Найдавніша діюча міська аптека. До 1939 року вона належала родин фармацевтів 

Злоцьких (перше документальне свідчення про місцевих аптекарів датується під 1561 
роком). 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Аптека-музей є одноповерховим будинком із двоповерховими підвалами з 

циліндричними склепіннями. Підвальні приміщення в експозицію не входять. Музейна 
частина аптеки розташовується у двох наземних приміщеннях: торговому залі та кабінеті 
директора.  
Торговий зал відтворює інтер’єр колишньої старовинної аптеки. Чільне місце займає 
масивний прилавок рецептаря на якому знаходиться унікальний касовий апарат 1902 
року. 
В кабінеті директора стіл, крісла, шафи, полички для книг відтворюють інтер’єр 
службового приміщення кінця XІX – початку XX століть. На столі старовинні рахівниця та 
друкарська машинка. На полицях бібліотеки є рідкісні тепер книг з аптечного ремесла: 
«Посібник для підготовки аптекарів» 1875 року, «Травник лікарських рослин» 1883 року, 
«Фармакопея польська» 1938 року, старі підручники з фармацевтичної хімії, технології 
виробництва ліків. У кабінеті виставлено старовинні рецепти, документи, старий 
аптечний інвентар XV–XVII століть. В аптеці зберігається гербарій лікарських рослин, 
датований 1942 роком. 
  

ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова, 11. 
Телефон: (0332) 72-38-85. 
Години роботи: 08.00–21.00, субота 09.00–21.00  
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК  
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк» заснований у 1985 році  
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии  
  
Площа заповідника має близько 41 га. Пам’ятки заповідника: середньовічний Луцький 

(Верхній) замок з його музеями (музей книги, дзвонів та ін.), вежа Чарторийських і 
рештки мурів Окольного замку ХVІ ст., кафедральний костел Петра і Павла ХVІІ ст., 
оборонна синагога ХVІІ ст., найстаріші православні церкви міста стіни яких пам’ятають 
визначних діячів України: Івана Виговського,Данила Братковського, Петра Могилу,  

Іова Кондзелевича (Хрестовоздвиженська церква, Покровська церква), німецька 
лютеранська кірха, музей-аптека, меморіальний музей «Лесина вітальня», будинок –
майстерня (будинок з химерами») місцевого скульптора Миколи Голованя.    

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43016, Україна, м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23.  
Телефон: (0332) 72-34-32, 72-48-88.  
Ел. пошта: zamok.lutsk@ukr.№et  
Офіційні сайти: http://old-lutsk.at.ua/, http://www.zapovid№yklutsk.org.ua/ 
Директор: Рудецький Павло Аркадійович  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА КРАВЧУКА  
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Музей академіка Михайла Кравчука у Човницькій ЗОШ І–ІІ ступенів Ківерцівського 

району, перший в Україні був відкритий 16 червня 1987 року з ініціативи тодішнього 
директора школи – Степана Федоровича Лукашука і його родини – дружини Євгенії 
Семенівни та дочки Лесі Степанівни – педагогів школи. 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
Село Човниця Ківерцівського району – батьківщина геніального українського математика 

Михайла Пилиповича Кравчука (1892–1942) – академіка АН УРСР (з 1929), члена 
математичних товариств Франції, Німеччини, Італії, якого безпідставно репресовано у 
1938 році. Праці вченого з різних галузей математики (вищої алгебри та математичного 
аналізу, теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та 
математичної статистики увійшли до скарбниці світової науки. Він був вчителем Архипа 
Люльки – конструктора реактивних авіадвигунів та Сергія Корольова – конструктора 
радянських космічних кораблів, майбутнього академіка Володимира Челомея. Методи 
Михайла Кравчука застусовувалися в США, Японії та інших країнах при моделюванні 
кібернетичної техніки. Наукові праці М. Кравчука використовували американські автори 
першого у світі комп’ютера. 1992 року ЮНЕСКО занесла ім’я українського математика до 
Міжнародного календаря найвизначніших діячів науки й культури.  

Музейна експозиція розповідає про життя, наукову і громадську діяльність Михайла 
Пилиповича Кравчука, містить розділи: «Дитячі та юнацькі роки», «Навчання 
в університеті», «Педагогічна та наукова діяльність», «Період репресій. Вшанування 

http://old-lutsk.at.ua/
http://www.zapovidnyklutsk.org.ua/
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пам’яті академіка Михайла Кравчука». У музеї представлені численні монографії ученого і 
журнали, в яких друкувався його науковий доробок. 

За значні успіхи у пошуковій, експозиційній і збиральницькій роботі, популяризацію 
наукової діяльності академіка Михайла Кравчука музею присвоєно звання «Зразковий 
музей». 
Біля школи встановлено погруддя Михайла Кравчука, а на місці хати, де народився учений 
– пам’ятний знак. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
 
Адреса: 45200, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Човниця. 
Телефон: (03365) 2-81-26.  
Музей працює у понеділок та середу з 11.00 до 13.00  

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ ОСВІТИ ВОЛИНІ 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Згідно з наказом управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 

7 грудня 2000 р. № 459 «Про створення Музею освіти Волині» музей при Волинському 
інституті післядипломної педагогічної освіти почав функціонувати, а з 1 лютого 2006 року 
введено посаду його завідувача. Нині це зразковий музей історії освіти Волині. 

  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Експозиція музею розбудована за тематико-хронологічним принципом.  
Експозиція має такі розділи: 
1. Давня історія освіти Волині. 
2. Розвиток освіти у XVI–ХIX ст.  
3. Освіта в 1921–1939 роках. 
4. Освіта в 1939–1941 роках. 
5. Освіта у післявоєнні роки. 
6. Ветерани Великої Вітчизняної війни. 
7. Освіта 50–90-х рр. ХX ст.  
8. Вища школа. 
9. Гордість освітянської Волині (заслужені вчителі України). 
10. Навчальні заклади нового типу. 
11. Освіта в районах області. 
На базі музею проводяться з використанням музейних колекцій різноманітні 

навчально-методичні заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації, лекції, екскурсії, 
зустрічі з видатними людьми краю, літературні читання, періодично експонуються 
виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва учнів, студентів та педагогів області. 

Діючі виставки: до 100-річчя Василя Сухомлинського; «Герої серед нас», «Історія шкіл»; 
формується «Еволюція шкільного підручника».  

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
 
Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, Волинський ІППО. 
Телефон: (0332) 24-22-35. 
Музей працює: понеділок–четвер 8.30–17.30, п’ятниця 8.30–16.15. 
Завідувач музею: Янковенко Алла Анатоліївна 
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
КОЛОДЯЖНЕНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

(ВІДДІЛ ВКМ) 
 
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
  
Музей української поетеси Лесі Українки у с.Колодяжному Ковельського району 

відкритий 10 липня 1949 року в садибі, придбаній її батьком П. А. Косачем у 1868 році. З 
1882 по 1907 рік тут з деякими перервами жила Леся Українка. У Колодяжному вона 
написала багато поетичних творів, які увійшли до скарбниці української та світової 
літератури.  

З 1963 року музей став філіалом Волинського краєзнавчого музею. 
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Загальна площа музею становить: 830 м2, експозиційна – 471 м2, прилеглої території – 

садиба 1,2 га, лісопарк – 6,5 га.  
Колекція музею нараховує понад 5,9 тис. музейних предметів основного фонду, у тому 

числі – меморіальні, що є безцінними для історії та культури українського народу. 
В 2004 році відкрито сектор музею – монографічну експозицію Музей «Лісової пісні» в 

урочищі Нечимному біля с. Скулин в 17 км від с. Колодяжне. 
Історія знайомства родини Косачів з Нечимним сягає літа 1884 року, коли Олена Пчілка 

з сином Михайлом, дочками Лесею і Ольгою гостювали в урочищі на березі озера у дядька 
Лева скулинського, куди він вибирався на літо пасти худобу.  

Нечимне – ландшафтний заказник площею 40 га, що знаходиться неподалік від села 
Скулин. До категорії охоронних об’єктів віднесений Постановою Ради Міністрів України № 
132 від 25.02.1980 р. Це унікальний природний комплекс, що складається з озера 
карстового походження, площа плеса якого не перевищує 5 га, цінних, високобонітетних 
насаджень дуба черешчатого (окремі дерева мають вік понад 300 років), лучно-болотяних 
та чагарникових угідь, що створюють мальовничий ландшафт, де зростають рідкісні 
рослини, занесені до Червоної книги. 

У Музеї «Лісової пісні» книги, документи, листи, фотографії, які розповідають про цей 
чарівний куточок Волині, історію написання «Лісової пісні», роботи Софії Караффи-
Корбут, художниці зі Львова, котрі ілюструють сюжет «Лісової пісні» (комп’ютерні 
копії),чимало речей, які збереглися ще з того часу, коли Косачі жили в цих краях. 

З 2000-го року, у першу суботу і неділю серпня (6 серпня 1911 року Леся Українка 
закінчила драму-феєрію «Лісова пісня») сотні шанувальників великої письменниці 
збираються на свято. 

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, 53. 
Телефон/факс: (03352) 9-02-24. 
Ел. пошта: klmmlu@ukr.№et 
Офіційний сайт: www.kololesi.at.ua 
Музей працює з 10.00 до 18.00. Вихідні – понеділок, вівторок. 
Завідувач музею: Бойко Ольга Петрівна    

http://kololesi.at.ua/
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ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
 
МУЗЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
  
ІІссттооррііяя  ссттввоорреенннняя  
 
Музей відкрито 11 вересня 1985 року за ініціативи тодішнього ректора Нестора 

Бурчака.  
  
ТТееммааттииккаа  ееккссккууррссііййнниихх  ппррооггрраамм  ммууззееюю,,  ггооллооввнніі  ррааррииттееттии    
  
Зібрання прикрасили перші поезії Лариси Косач, написані на Волині та опубліковані в 

журналі «Зоря» (1884), її прижиттєві збірки «На крилах пісень» (1893), «Думи і 
мрії» (1899), «Відгуки» (1902), унікальна колекція поштових листівок кінця ХІХ – початку 
ХХ століття з краєвидами тих міст, де жила й творила письменниця, «Українські узори» 
Олени Пчілки, фольклористичні матеріали з особистого архіву К. Квітки та ін. 

1988 року до музею надійшли перші меморіальні речі родини Косачів: план земельних 
маєтків Мглинського ключа на Чернігівщині за 1917 рік; меблі (шафа для посуду, 
письмовий стіл, крісло); малюнки племінника Лесі Українки. Найцінніше у фондах музею – 
рукописи й меморіальні речі Лесі Українки та її близького оточення: автографи, листи. 

Згідно рішення колегії управління культури і туризму Волинської обласної державної 
адміністрації № 2/2 від 4 травня 2012 Музей Лесі Українки Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки отримав звання «Народний музей».  

  
ААддрреессаа,,  рреежжиимм  ррооббооттии  ммууззееюю  
  
Адреса: 43005, м. Луцьк, вул. Потапова, 9. 
Телефон: (0332) 24-83-02. 
Музей працює з 10 до 16 год. Вихідні дні – субота та неділя. 
Керівник музею: Данилюк–Терещук Тетяна Ярославівна (тел. 0955382477) 

ННааззвваа,,  ппррооффіілльь  ммууззееюю  
  
ММУУЗЗЕЕЙЙ  ССУУЧЧААССННООГГОО  УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО  ММИИССТТЕЕЦЦТТВВАА  ККООРРССААККІІВВ  
  
ААддрреессаа  
  
Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, Культурно-розважальний центр "Адреналін 
Сіті" 
Телефон: +38 066 142 51 18 
Ел. пошта: i№fo@msumk.com 
Музей працює: у будні – 12.00–20.00, у вихідні – 11.00–20.00  
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ДОДАТОК Ж 
КАТАЛОГ ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАНЬ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Джерело Пояснення 

МУЗЕЇ 

http://www.prostir.museum/ 
 

Портал «Музейний простір України». На сайті 
подано перелік музеїв України, систематизованих 
за регіонами та типами колекцій. За посиланням 
можна перейти до перегляду відомостей про 
обраний музей. Портал поєднує у собі функції 
інформаційного сайту з щоденним оновленням та 
класичного порталу, який є своєрідним довідником 
з різних питань музейної справи 

http://voly№-museum.at.ua/ 
 

Музейний простір Волині. Станом на 2017 рік –  
це 17 комунальних музеїв Волинської області  
(у т. ч. Волинський краєзнавчий музей, якому 
підпорядковано 5 музеїв – 4 відділи і філіал),  
89 музейних заклади на громадських засадах,  
з яких 6 – носять звання «Народний музей»,  
179 музейних закладів при школах, з яких  
33 носять почесне звання «Зразковий» 

http://vippo.org.ua/i№dex.php?page№ame
=museum 

Музей освіти Волині 
м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, Волинський ІППО. 
Тел.: (0332) 24-22-35 

http://voly№-kray-mus.at.ua/ Волинський краєзнавчий музей 
м. Луцьк, вул. Шопена, 20. 
Тел.: +38 (0332) 24 25 91 

http://voly№-museum.com.ua/i№dex/ 
voli№skij_regio№al№ij_muzej_ukraji№skog
o_vijska_ta_vijskovoji_tekh№iki/0-26 

Волинський регіональний музей українського 
війська та військової техніки 
м. Луцьк, вул. На Таборищі, 4. 
Тел.: +38 (0332) 24 00 51 

http://voly№-museum.com.ua/i№dex/ 
muzej_istoriji_luckogo_khrestovozdvizhe№s
kogo_bratstva_xvii_xxi_stolit/0-66 

Музей історії Луцького братства 
м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5. 
Тел.: (0332) 72 33 71, 24 75 82 (для замовлення 
екскурсій) 

http://voly№-museum.com.ua/i№dex/ 
muzej_voli№skoji_iko№i/0-11 

Музей Волинської ікони 
м. Луцьк, вул. Ярощука, 5. 
Тел.: +38 (0332) 24 34 12 

www.art-lutsk.at.ua Художній музей 
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а. 
Тел.: +38 (0332) 72 30 75 

http://voly№-museum.com.ua/i№dex/ 
luckij_istoriko_kultur№ij_zapovid№ik_starij_
luck/0-49 

Історико-культурний заповідник всеукраїнського 
значення в м. Луцьку 
м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23. 
Тел.: +38 (0332) 72 34 32 

 Луцький замок, державний історико-культурний 
заповідник 
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а. 
Тел.: +38 (0332) 72 45 88 
 
 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=museum
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=museum
http://www.art-lutsk.at.ua/
http://volyn-museum.com.ua/index/luckij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starij_luck/0-49
http://volyn-museum.com.ua/index/luckij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starij_luck/0-49
http://volyn-museum.com.ua/index/luckij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starij_luck/0-49
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http://voly№-museum.com.ua/i№dex/ 
kolodjazh№e№skij_literatur№o_memorial
№ij_muzej_lesi_ukraji№ki/0-10 

Колодяжненський літературно-меморіальний 
музей Лесі Українки 
с. Колодяжне Ковельського р-ну. 
Тел.: +38 (03352) 9 02 24 

http://voly№-museum.com.ua/i№dex/ 
muzej_shkoli/0-76 

Програма «Музей-школі». Волинський краєзнавчий 
музей розробив і видав комплексну програму на 
допомогу вчителям та учням закладів освіти. Мета 
програми – допомоги вчителям у формуванні в учнів 
наукових поглядів на історію та природу шляхом 
поступового і кожного разу на новому якісному рівні 
засвоєння учнями шкільної програми на базі музею  
з урахуванням вікових особливостей учнів, їх знань 
та інтересів. У програмі пропонуються різноманітні 
музейні заходи 

БІБЛІОТЕКИ 

http://vippo.org.ua/i№dex.php?page№ame
=biblioteka 

Бібліотека Волинського ІППО 
 м. Луцьк, вул. Винниченка, 31. 
Тел.: (0332) 24-22-35  

Ел. адреса: voli№oub@gmail.com, 
voub@ukr.№et 
 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва 
м. Луцьк, пр. Волі 2. 
Адміністрація тел. (0332) 723-995. 
Відділи обслуговування тел. (0332) 724-793. 
Факс (0332) 727-265  

http://ou№b.lutsk.ua/ 
Ел. адреса: ou№b.voly№@gmail.com 
 

Волинська державна обласна універсальна 
наукова бібліотека Імені Олени Пчілки 
м. Луцьк, вулиця Шопена, 11.  
Тел.: +38 (0332) 72 4 8 46 

http://www.biblioteka.voly№.ua/ Волинська обласна бібліотека для дітей 
м. Луцьк, проспект Волі, 37 
Тел.: +38 (0332) 2 4 24 97 

http://library.ee№u.edu.ua/ Бібліотека СНУ імені Лесі Українки 

ТЕАТРИ 

www/teatr/voly№.ua 
 

Волинський академічний театр імені  
Т. Г. Шевченка 
 м. Луцьк, Театральний майдан, 2. 
Телефони: 72-54-60 (каса),  
72-53-03 (адміністрація) 

www.voly№puppet.com Волинський обласний академічний театр ляльок 
м. Луцьк, вул. Кривий вал, 18.  
Тел.: +38 (0332) 72 32 60 (тел. каси), 72 33 46  

www.culture.lutsk.ua Палац культури 
м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 1.  
Тел.: (0332) 723-026 

КІНОТЕАТРИ 

http://promi№.lutsk.ua/about#/about/ko
№takti1  

РЦ «Промінь» 
м. Луцьк, просп. Грушевського, 2. 
Інформаційна лінія: +380 (68) 525 90 09,  
+38 (0332) 24 15 71, 24 15 68 

http://adre№ali№.lutsk.ua/ КРЦ «Адреналін-Сіті» 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. 
Тел.: +38 (0332) 78-72-24, 78-72-20, 78-72-21, 
050 700 3198 

mailto:volinoub@gmail.com
mailto:voub@ukr.net
http://ounb.lutsk.ua/
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enUA751UA758&oq=%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA&aqs=chrome.1.69i57j0l5.8059j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50746621,25334941,653&tbm=lcl&rldimm=12707696141776820260&ved=0ahUKEwjk6Me4wrvYAhVDP5oKHSj3DqwQvS4IQzAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enUA751UA758&oq=%D0%B1&aqs=chrome.0.69i59l2j35i39j69i57j69i61j69i60.2978j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50746621,25334941,653&tbm=lcl&rldimm=14405828891171025212&ved=0ahUKEwj74o7JybvYAhXrFJoKHfiYDu0QvS4IOzAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
http://www.volynpuppet.com/
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enUA751UA758&oq=%D0%B1&aqs=chrome.0.69i59l2j35i39j69i57j69i61j69i60.2978j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50746621,25334941,653&tbm=lcl&rldimm=14405828891171025212&ved=0ahUKEwj74o7JybvYAhXrFJoKHfiYDu0QvS4IOzAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
http://www.culture.lutsk.ua/
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ГАЛЕРЕЇ 

www.volart.com.ua Галерея мистецтв 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 24а. 
Тел.: 38 (0332) 72-55-78 

http://v.lutsk.ua/catalog/kulture/galleries/
art-galereya-lutsk.html 

Арт-галерея «Луцьк» 
м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького,1. 
Тел.: (0332) 720436, 723026 

http://art-kafedra.adre№ali№.lutsk.ua/  
Ел. пошта: 
artkafedra.adre№ali№city@gmail.com 
 

Галерея сучасного мистецтва України «Арт-
кафедра» 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті». 
Тел.: +38 066 142 51 18 

www.art-lutsk.at.ua Картинна галерея розміщена на території Луцького 
замку. Експозиція представлена збірками 
зарубіжного та українського живопису, графіки та 
скульптури. Серед них: твори західноєвропейського 
живопису «Святий Ієронім» X. Рібери, «Елізар і 
Ревекка» Н. Пуссена, «Баталія» Б. X. Куртуа, пейзажі 
А. Маньяско, портрети 18–19 ст. українських, 
польських, голландських майстрів.  
Художній музей 
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а. 
Тел.: (0332) 723-075 

ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/ba
№dery/) 

Музей Степана Бандери у Лондоні 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/tr
ypillia/ 

Історико-археологічний музей «Прадавня Аратта 
– Україна» в с. Трипілля 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/ro
zum/ 

Палац Кирила Розумовського у Батурині 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/st
ravi№skoho/ 

Будинок-музей Ігоря Стравінського в Устилузі 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/ye
vreyiv/ 

Віртуальна екскурсія Музеєм історії та культури 
євреїв Буковини  

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/ik
o№a/) 

Віртуальна екскурсія Музеєм Волинської ікони 

http://vollibr.org.ua/i№dex.php/getti№g-
started 

Екскурсія Волинською обласною бібліотекою для 
юнацтва 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/os
troh/ 

Віртуальна екскурсія Музеєм історії Острозької 
академії 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/ly
py№skoho/ 

Віртуальна екскурсія Меморіальним музеєм 
В’ячеслава Липинського  

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/hr
ushevskoho 

Віртуальна екскурсія Історико-меморіальним 
музеєм М. Грушевського 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/samchu
k/ 

Віртуальна екскурсія Музеєм Уласа Самчука 

http://i№cog№ita.day.kiev.ua/museums/he
tma№stva/ 

Віртуальна екскурсія музеєм Гетьманства 

http://www.kha№e№komuseum.kiev.ua/ 
http://www.kha№e№komuseum.kiev.ua/ua

Музей Мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків пропонує тематичні екскурсії  

http://www.volart.com.ua/
http://v.lutsk.ua/catalog/kulture/galleries/art-galereya-lutsk.html
http://v.lutsk.ua/catalog/kulture/galleries/art-galereya-lutsk.html
http://www.art-lutsk.at.ua/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/bandery/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/bandery/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/trypillia/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/trypillia/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/rozum/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/rozum/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/stravinskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/stravinskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/yevreyiv/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/yevreyiv/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikona/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikona/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ostroh/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ostroh/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypynskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypynskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/hrushevskoho
http://incognita.day.kiev.ua/museums/hrushevskoho
http://incognita.day.kiev.ua/museums/samchuk/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/samchuk/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/hetmanstva/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/hetmanstva/
http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ua/information/excursions.htm


 

 

137 

 

 

/i№formatio№/excursio№s.htm 

http://№amu.kiev.ua/ua/about/history.htm
l 
http://№amu.kiev.ua/ua/educatio№al-
programs/excursio№s.html 
 

Національний музей художнього мистецтва 
запровадив спеціальну програму «Школа і музей: 
навчатися разом веселіше». Пропонується добірка 
тематичних екскурсій, дотичних до програми з 
історії України, історії художньої культури та ін. 

http://www.tur-
travel.i№fo/co№te№t/view/2363/5 

Замки-музеї Європи 

http://www.vatica№.va/various/basiliche/s
a№_giova№№i/vr_tour/i№dex-e№.html 

Віртуальна екскурсія Ватиканом 

http://uk.worldpoi.i№fo/poi 
 

Дрезденська картинна галерея – всесвітньо відоме 
зібрання картин від відродження до бароко і 
класицизму 

http://www.sphericalimages.com/tussauds/  Музей фігур з воску мадам Тюссо 

 http://www.britishmuseum.org/ Британський музей – найбільша в світі колекція 
витворів мистецтва та античності 

http://www.lo№do№-
i№fo.ru/articles/muzei_lo№do№a/id_15.ht
ml  
 

Лондонська Національна галерея містить біля 
2000 зразків західноєвропейського живопису XIII –  
поч. ХХ ст., каталог шедеврів образотворчого 
мистецтва від Джотто до Пікассо 

http://www.louvre.fr/llv/commu№/home_f
lash.jsp 
 
 

Лувр (Париж, Франція). Віртуальна подорож 
залами музею. 
На сайті представлена інформація про історію Лувру, 
список всіх колекцій. Вибираючи вид колекції, 
користувач одержує фото експоната, короткий його 
опис та історію створення 

http://uk.wikipedia.org/wiki Королівський музей витончених мистецтв  
в Антверпені (Бельгія) 

http://historic.ru/№ews/item/f00/s10/№0
001019/i№dex.shtml 

Галло-римський археологічний музей в Торгерне 
(Бельгія) 

http://www.livei№ter№et.ru/users/41675
47/rubric/1970313/ 

Віртуальні екскурсії – музеї, картинні галереї, 
фото з усього світу, найкрасивіші вулиці світу 

http://www.holla№d.com/ru/Tourism/arti
cel-ru/scheepvaartmuseum-ru.htm 

Морській музей в Амстердамі 

http://www.metmuseum.org 
 

Метрополітен (Нью-Йорк, США). На сайті 
представлена інформація для відвідувачів, календар 
виставок, список колекцій, є більше 3,5 тисяч 
фотографій експонатів, можна відвідати віртуальні 
виставки. Частина експонатів для онлайн-перегляду 
надається тільки зареєстрованим користувачам 

http://www.dariatour.ru/articles.php?l№g=
ru&pg=225 

Музеї Кракова 

http://www.wmpai№ti№g.ru/Holla№dMuse
um 

Музеї Голандії – інформація, історія, фото 

www.armchairtravel.com 
 

Armchair-travel. Англомовний ресурс надає 
можливість відправитися в інтерактивну «подорож» 
до Тадж-Махалу в Індії, Королівських ботанічних 
садів Кью у Великобританії, собору Святого Павла, 
Вестмінстерського абатства в Лондоні 

 

http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ua/information/excursions.htm
http://www.tur-travel.info/content/view/2363/5
http://www.tur-travel.info/content/view/2363/5
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html
http://ru.worldpoi.info/poi/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.sphericalimages.com/tussauds/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.london-info.ru/articles/muzei_londona/id_15.html
http://www.london-info.ru/articles/muzei_londona/id_15.html
http://www.london-info.ru/articles/muzei_londona/id_15.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_(%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD)
http://historic.ru/news/item/f00/s10/n0001019/index.shtml
http://historic.ru/news/item/f00/s10/n0001019/index.shtml
http://www.liveinternet.ru/users/4167547/rubric/1970313/
http://www.liveinternet.ru/users/4167547/rubric/1970313/
http://www.holland.com/ru/Tourism/articel-ru/scheepvaartmuseum-ru.htm
http://www.holland.com/ru/Tourism/articel-ru/scheepvaartmuseum-ru.htm
http://www.dariatour.ru/articles.php?lng=ru&pg=225
http://www.dariatour.ru/articles.php?lng=ru&pg=225
http://www.wmpainting.ru/HollandMuseum
http://www.wmpainting.ru/HollandMuseum
http://www.armchairtravel.com/
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