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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма призначена для підготовки до вступу за ступенем магістр зі спеціа-

льності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»на базі освітньо-кваліфікаційного рі-

вня «спеціаліст». До іспиту допускаються випускники ВНЗ 3–4 рівнів акредитації, 

які закінчили п’ять курсів навчання та склали державні іспити і отримали державні 

дипломи про вищу освіту рівня спеціаліст з музейної справи та охорони пам’яток 

історії та культури. Враховуючи специфіку навчання на музейному відділенні факу-

льтету культурології ХДАК, зміст навчальних планів за даним напрямом, результати 

відповідної міністерської акредитації спеціальності, є можливість навести перелік 

основних навчальних курсів, знання, уміння та навички з яких дозволяють визнача-

ти рівень абітурієнта до магістратури – спеціаліста з музейної справи (за виключен-

ням тих навчальних курсів, які визначають рівень бакалавра з музейної та 

пам’яткоохоронної справи, відповідні питання з яких вже виносились на держіспит 

на рівні бакалавр та на вступні іспити до п’ятого курсу навчання на музейному від-

діленні факультету культурології ХДАК). Це: «Економіка та організація музейної та 

пам’яткоохоронної діяльності», «Теорія та практика музеєфікації», «Реставрація та 

консервація пам’яток музейного фонду», «Реставрація та консервація пам’яток ар-

хеології», «Реставрація та консервація пам’яток архітектури». Враховуючи відпові-

дні вимоги до майбутніх магістрів з музейної справи та охорони нерухомого культу-

рного надбання (див. ОПП, ОКХ), програма вступних іспитів на шостий курс за рів-

нем магістр передбачає як досконалу теоретичну підготовку, так і фундаментальні 

фактологічні та практичні знання абітурієнтів (спеціалістів) з відповідних тем (про-

блем). 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Тема I. Керівництво музейними закладами. Організація музейного колективу, 

його функціонування. 

Тема II. Фінансовий стан музейного закладу та його матеріально-технічне за-

безпечення. 

Тема III. Теорія та практика музеєфікації. 
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Тема IV. Реставрація, консервація, відновлення та пристосування пам’яток 

культури. 

Тема V. Реставрація та консервація археологічних знахідок. 

Тема VI. Реставрація та консервація пам'яток архітектури 

 
 

ЗМІСТ 

Тема I 

Керівництво музейними закладами. Організація музейного колективу, 

його функціонування. 

Принципи єдиноначальності, колегіальності, територіально-галузевий прин-

цип. Методи управління музеями: централізований плановий, госпрозрахунковий, 

організаційні (адміністративні) методи, соціально-психологічні методи. 

Стилі керівництва музейними закладами: авторитарний (автократичний), де-

мократичний, ліберальний. 

Сучасний інструментарій музейного менеджменту. Методика перспективного 

планування. Корпоративна культура. Груповий склад корпорації: “Команда”: понят-

тя, принципи формування. Командна робота. 

Якості керівника музейного закладу: професійні, ділові, організаційні, особис-

ті. 

Структура музейного колективу: формальна, неформальна, соціально-

демографічна, професійно-кваліфікаційна. Стадії розвитку музейного колективу: 

початкова, диференціювання, інтегрування. Загроза деструкції музейного колективу: 

причини, способи уникнення. 

Сучасні умови до санітарно-гігієнічних, психофізіологічних та естетичних 

умов праці в музеї. Режим праці та відпочинку в музейному закладі. Значення опти-

мізації режиму для підтримки працездатності колективу.  

Принципи керування науковим колективом, експедицією, повноваження та 

обов’язки керівника. Повноваження та обов’язки членів творчого колективу, експе-

диції, основні етичні принципи наукової співвідповідальності та самовідповідально-

сті протягом існування тимчасових колективів та груп. 
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Тема II. 

Фінансовий стан музейного закладу та його матеріально-технічне забез-

печення. 

Соціальний статус та фінансовий стан українських  музеїв в умовах ринкової 

економіки. Сучасне українське законодавство про фінансування музейної сфери. 

Держбюджетне фінансування музейних закладів. Фінансування музейних закладів із 

бюджетів місцевих органів.  

Забезпечення музеїв спеціальними або пристосованими приміщеннями, транс-

портом, технічним оснащенням, спеціальним обладнанням та матеріалами. 

Традиційні джерела музейних прибутків. Музейний фандрейзинг: сутність, рі-

вень законодавчого забезпечення. Фандрейзингові програми: методика розробки та 

реалізації. 

Використання коштів на основні види музейної діяльності: витрати на ком-

плектування фондів і фондову роботу; наукові дослідження; виставково-

експозиційну роботу музею; комунікаційну діяльність; проблема рентабельності му-

зейних продуктів та послуг; витрати на реставрацію і консервацію музейних 

пам’яток; характеристика витрат на інші музейні потреби; документування музей-

них витрат за різними статтями. 

Музейний маркетинг: сутність та призначення. Західна (американська) конце-

пція маркетингу. Східна (японська) концепція маркетингу. Вітчизняна модель му-

зейного маркетингу. Технології музейного маркетингу. 

Тема III 

Теорія та практика музеєфікації. 

Поняття „музеєфікації". Місце музеєфікації серед заходів з охорони пам'яток. 

Ґенеза та еволюція теорії музеєфікації. Напрямки музеєфікації. Форми музеєфікації. 

Визначення історико-культурної цінності пам'яток як основа для подальшої му-

зеєфікації. Складові частини історико-культурної цінності. Необхідність у визна-

ченні критеріїв оцінки пам'яток для встановлення напрямів і методів їх музеєфікації. 

Характеристика містобудівного розташування. Характеристика навколишніх 

ландшафтів. Технічний стан пам'ятки як основа для здійснення подальших робіт з 

музеєфікації. Характер сучасного використання пам'яток 
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Туризм і музейно-пам'яткоохоронна справа; існуючі проблеми, причини їх вини-

кнення та шляхи подолання. Музеєфікація та туризм; визначення взаємозалежності 

та принципи взаємодії. Туристичні маршрути: визначення, принципи класифікації, 

види, методика створення і реалізації. 

Характеристика музеєфікаційного проекту та його складові. Необхідність еконо-

мічних засад пристосування пам'ятки до нових функцій. Фактори, що впливають на 

економічну доцільність музеєфікації. Характеристика соціальної ефективності екс-

плуатації музеєфікованих об'єктів. Характеристика економічної ефективності екс-

плуатації музеєфікованих об'єктів. Шляхи підвищення рентабельності музеєфікова-

них історико-культурних об'єктів. 

Цільовий ринок для музеєфікованих об'єктів. Необхідність реклами як складової 

частини проекту музеєфікації; види реклами. Засоби подання рекламної інформації. 

Формування попиту на новостворений продукт і його методи. Характеристика шля-

хів формування попиту на музеєфікований об'єкт.  

Практика музеєфікації пам'яток історії та культури в Україні: досягнення та 

недоліки. Сучасні тенденції музеєфікації в Україні. Перспективи і можливості 

музеєфікації в Україні. 

Тема IV. 

Реставрація, консервація, відновлення та пристосування пам’яток куль-

тури. 

Реставрація та консервація музейних пам'яток – зміст, основні поняття та ме-

тодологічні основи дисципліни. Різновиди реставраційних та консерваційних робіт. 

Теоретичне забезпечення реставраційної і консерваційної діяльності. Синте-

тичний підхід до реставрації та консервації: основні положення. Законодавчі та но-

рмативні документи щодо організації і здійснення реставраційних та консервац-

ійних робіт. Загальна характеристика спеціалізованих реставраційних закладів Укра-

їни, країн СНД. Порядок організації, здійснення та затвердження реставрації і кон-

сервації музейних пам'яток. Відповідна документація: види, вимоги до оформлення. 

Обов'язки замовника та підрядника, характер взаємовідносин між сторонами, засоби 

вирішення суперечностей. 
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Реставрація та консервація станкового живопису. Особливості реставрації та 

консервації живопису на паперовій основі. Реставрація та консервація монумента-

льного живопису. Реставрація та консервація скульптури. 

Папір. Характеристика паперу з тканини та деревини. Класифікація музейних 

пам'яток на папері. Дослідження, реставрація та консервація паперу. 

Тканини. Різновиди тканин та виробів з них. Очистка тканин, очистка метале-

вого шиття, використання клеїв-розплавів, дублювання, закріплення тканин та їх за-

хист від біоруйнівників. 

Напівкоштовне каміння. Класифікація. Дослідження музейних пам'яток із ка-

міння. Властивості закам'янілих природних смол – їх консервація та реставрація. 

Властивості органо-мінеральних утворень – їх консервація та реставрація. Методи 

реставрації та консервації напівкоштовного каміння. 

Декоративно-ужиткове мистецтво і музейні предмети, що не мають художньої 

цінності. Класифікація. Реставрація та консервація предметів з каменю, кераміки, 

скла, емалі, чорних та кольорових металів, кісток, шкіри, тканин, деревини та ін. 

Тема V.  

Реставрація та консервація археологічних знахідок. 

Реставрація та консервація в польових умовах: вилучення з ґрунту знахідок, 

що погано збереглися, польова консервація та реставрація знахідок з різноманітних 

матеріалів, пакування археологічних предметів для перевезення. Методи й прийоми 

реставрації та консервації археологічної кераміки, скла, емалі, чорних та кольорових 

металів, кісток, шкіри, тканин, деревини, археологічної скульптури та живопису на 

базі камеральних лабораторій. 

Тема VI.  

Реставрація та консервація пам'яток архітектури 

Дослідження пам'яток архітектури з метою реставрації та консервації: бібліо-

графічні та історико-архівні дослідження, фіксація, обмір, розкопки, зондажі, хімічні 

та фізичні аналізи проб. Проектування: ескізний проект та його складові частини, 

робочий проект та його складові частини. Виробничі роботи: силікатизація ґрунту, 

очищення поверхні споруд, укріплення кладок та конструкцій, боротьба з біоруйні-

вниками, обробка антипіринами, оздоблювання екстер'єру та інтер'єру. 
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