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Л. Г. Самойл

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ МУЗЕЇВ 

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 

ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1

Автор досліджує сучасний стан музеїв, що функціону
ють у  вищих навчальних закладах, які перебувають у  сфері 
управління Міністерства освіти і науки України. Аналізує 
їхню роль у  науковому та педагогічному процесах, визначає 
причини певних недоліків у  організації їх роботи та пропо
нує конкретні заходи на шляху вирішення проблем.

Відомо, музей це історично обумовлений 
багатофункціональній інститут пам’яті, що як 
феномен розвитку людської культури має дуже 
давні витоки і традиції. Фахівці виникнення 
музеїв часто пов’язують із потребою збиран
ня, колекціонування і присвоєння, споконвічно 
притаманною людині [Пиотровский, 2006, с. 7]. 
Цю людську потребу присвоєння, накопичення, 
збереження та демонстрації ще визначають як 
особливу діяльність людини, культурного сус
пільства і називають музейним ставленням до 
оточуючої дійсності.

Процес зародження музею сягає сивої давни
ни, але формування його як установи, зорієнто
ваної на отримання реального знання, установи, 
спроможної виконувати наукові, освітні та куль
турологічні функції, пов’язують із загальним 
розвитком інтелектуального руху Відродження 
та ідеології Просвітництва у Європі і просувався 
цей процес невіддільно від процесу виникнення 
університетської освіти та науки [Омельченко, 
1988, с. 6— 9; Вайдахер, 2005, с. 72; Юренева, 
2007, с. 126— 128]. Саме університетські музеї 
(відповідно й музеї інших вищих навчальних за
кладів; далі —  ВНЗ) пройшли цілеспрямований 
шлях еволюції від збірок наочних посібників 
до специфічного, але історично обумовленого, 
структурного підрозділу, що виконує важли
ву функцію інструменту наукової і навчальної 
роботи, середовища в якому вона протікає. В 
першу чергу до університетського музею може 
бути застосовне визначення музею «як мето
ду дослідницької роботи, що поряд з іншими 
методами вважається спеціальним, найбільш 
доцільним в дослідженні деяких явищ» [Фар- 
маковский, 1928, с. 4— 5], а вся історія розвит
ку освіти переконливо доводить необхідність

1 Текст доповіді, проголошеної в рамках роботи міжнарод
ної науково-практичної конференції «Постновітні реалії: 
виклики для України», 28—29 травня 2008 р., Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка.

тісної і взаємної співпраці цих двох закладів — 
університету і музею [докладніше див.: Шмит, 
1919, с. 30— 39, 80— 82]. Поза дискусією тепер 
залишається питання про вагомий внесок музеїв 
у формування освіченості, загальної культури 
і духовності молодого покоління, зберігання, 
формування і дослідження його національної та 
історичної пам’яті, яка має безпосередній вплив 
і на процеси українського державотворення че
рез усвідомлення певних історичних реалій. Бо 
як відомо де, немає історичної пам’яті, там по
чинають народжуватись міфи [Залізняк, 2008, 
с. 33].

Нагадаємо, перші університетські музейні 
зібрання, або як їх тоді ще називали —  кабінети, 
в Україні з ’являються на початку XIX ст. Вони 
цілеспрямовано формуються і удосконалюють
ся відповідно до розвитку науки та, задоволь
няючи мету певного навчального закладу, до 
педагогічних методик. Робота музею тоді рег
ламентувалась положеннями загальноунівер- 
ситетських статутів і забезпечувались окремим 
кошторисом за рахунок державної казни як на 
поточні витрати підрозділу, так і на закупівлю 
нових експонатів та колекцій. В багатьох містах 
університетські музеї тоді були першими і єди
ними загальнодоступними культурними центра
ми, що активно відвідувала і позауніверситетсь- 
ка публіка от як, приміром, у Києві або Харкові. 
Згодом, невеличкі університетські колекції, що 
складались для різних цілей, дають поштовх для 
розвитку наукового музеєзнавства, а на їх базі 
виникають всесвітньо відомі музеї [Бурлыкина, 
2000, с. 4].

За останні сто років музейна справа в Україні 
пережила кілька етапів у своєму становленні і 
розвитку. Музеї протягом цього періоду підпо
рядковувались різним керівним установам, їх 
робота регламентувались цілою низкою різно
манітних законодавчих актів. Університетські 
музеї у контексті цього процесу зазнали як часи 
бурхливого розквіту, так і занепаду та повного 
знищення. Нині ст. 1 Закону України «Про музеї 
та музейну справу» визначає музеї як «культур
но-освітні і науково-дослідні заклади, призна
чені для вивчення, збереження та використан
ня пам’яток природи, матеріальної і духовної
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культури, прилучення громадян до надбань на
ціональної і світової історико-культурної спад
щини». Законодавча база України регламентує 
роботу музеїв різного рангу, підпорядкування 
та форм власності. Однак, аналіз роботи музеїв 
ВНЗ, що перебувають у сфері управління Мініс
терства освіти і науки (МОН) України та деяких 
нормативно-правових актів, які регламентують 
їх діяльність, останнім часом викликають певне 
занепокоєння у фахівців. Дана стаття присвячена 
деяким аспектам законодавчого обґрунтування 
діяльності вузівських музеїв. Автор досліджує 
сучасний юридично-правовий статус музеїв, що 
функціонують у вищих навчальних закладах, 
які перебувають у сфері управління Міністерс
тва освіти і науки України, аналізує їхню роль у 
науковому та педагогічному процесах, визначає 
причини певних недоліків у організації їх робо
ти та пропонує конкретні заходи на шляху вирі
шення проблем.

Сучасна розгалужена державна мережа музеїв 
України об'єднує приблизно більш як 4000 му
зеїв різних рангів, типів і профілів, підпорядко
ваних Кабінету міністрів України, різним мініс
терствам та відомствам [Копитько, 2005, с. 114]. 
Переважна більшість найвідоміших і потужних 
державних музеїв національного значення в Ук
раїні перебувають у віданні Міністерства куль
тури і туризму. Зазначимо, що кількість музеїв в 
Україні за різними джерелами подається по-різ
ному і досить приблизно. З одного боку ця цифра 
не є сталою, вона постійно змінюється, адже му
зеї народжуються, зникають і реорганізуються, 
з іншого —  в Україні відсутній загальнодержав
ний інформаційний реєстр музеїв різного рівня 
підпорядкування. Так, у довіднику «Музеї Ук
раїни» станом на 1999 р. вміщено відомості про 
569 офіційно зареєстрованих музейних закладів, 
більшість з яких підпорядковано Міністерству 
культури, а близько 50 музейних закладів — ін
шім відомствам, з них у статусі юридичної особи 
перебувало 365 музеїв. [Порівняй: Нестеренко, 
2006, с. 12— 13]. Але найбільш чисельною (май
же 90 % від загальної кількості, або — 3887) є 
група музеїв, що перебувають у сфері управ
ління Міністерства освіти і науки України. Це 
музеї, які функціонують при навчальних закла
дах: дошкільних, загальноосвітніх, позашкіль
них, професійно-технічних та вищих, за умови, 
що вони, музеї, не є юридичними особами. Такі 
музеї, за визначенням загальної теорії і прак
тики музейної справи називаються відомчими. 
Доречно зауважити, що існують музеї у вищих 
навчальних закладах, що перебувають у віданні 
й інших міністерств, наприклад Аграрної полі
тики або Внутрішніх справ та ін. Тобто, відомчі 
музеї —  то група державних музеїв, що знахо

диться у підпорядкуванні (віданні) міністерств 
і відомств, поза системою органів управління 
культурою і є структурними підрозділами цих 
відомств або їх закладів чи установ і керуються 
ними. Отже, завдання та напрямок діяльності та
ких музеїв визначаються керівництвом відомств 
і фінансуються державою.

За суспільними функціями, що покладаються 
на музеї системи МОН, які визначають тип му
зею, їх можна розділити на два типи: навчальні 
та науково-дослідні Переважна більшість, май
же 98 % — це невеличкі музеї навчального 
типу у школах, що зберігають кілька десятків 
(рідко— від 500 до 1000 одиниць зберігання) 
оригінальних музейних предметів, зібраних 
громадським активом навчального закладу. Ос
новне завдання таких музеїв проводити засоба
ми власних експозицій навчально-виховну та 
культурно-освітню роботу серед учнівської мо
лоді і зберігати власні музейні колекції на базі 
обліку головних профільних державних музеїв. 
У таких музеях не передбачається музейний 
персонал, а вся діяльність музею ґрунтується на 
системі позашкільної освіти та на безоплатній 
роботі громадського активу [див.: «Положення 
про Музей при навчальному закладі, який пере
буває у сфері управління Міністерства освіти і 
науки України», наказ МОН України № 640 від 
04.09.2006 р.].

Незначний відсоток (менше 2 %, або нині 
врахованих 67 музеїв) — це потужні музеї на
уково-дослідного типу, започатковані при уні
верситетах або інших вищих навчальних закла
дах III— IV рівня акредитації, що комплектують, 
зберігають і вивчають значну частину Музейно
го фонду України, її наукового і культурного 
спадку. Університетські музеї переважно ма
ють довголітню історію і значні (часто багато
тисячні) фондові колекції, що формуються вже 
протягом століть на основі наукових розробок 
і пошуків та за активної участі найвідоміших 
дослідників і викладачів України. Серед таких 
музеїв можна назвати природничі, археологічні 
або музеї історії Дніпропетровського, Київсько
го, Львівського, Одеського, Харківського націо
нальних університетів та багатьох інших вищих 
навчальних закладів. Для прикладу: в Київсь
кому національному університеті імені Тараса 
Шевченка, де нині функціонує десять музеїв 
різних профілів, колекції Зоологічного музею 
налічують близько 700 тисяч одиниць зберіган
ня [Розора, Головушкін, Зиков, 2001, с. 2— 8; 
Нариси історії біологічного факультету, 2004, 
с. 250—269.] в Геологічному музеї представле
но понад 100 тис. зразків гірських порід, міне
ралів, викопної фауни та флори [Нестеровский, 
Вакуленко, Пічугін, 2000, с. 5— 7], а у Ботаніч-
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ному саду зібрано і збережено унікальні колек
ції рослин різного географічного походження, 
які нараховують близько 10 тис. таксономічних 
одиниць [Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, 1999, 50 с.; Нариси історії 
біологічного факультету, 2004, с. 226— 235].

Підкреслимо, що зазначені вище два типи му
зеїв мають кілька суттєвих ознак, що їх відрізня
ють не лише за суспільними функціями, а й за 
системою формування і використання музейних 
фондів, їх структурним та кількісним складом, а 
також за обсягом та формами наукової і експози
ційної роботи у музеї. Однак, це жодним чином 
не відображено у сучасній законодавчій базі, що 
чомусь відносить університетський музей разом 
з музеями інших ВНЗ, лише до типу навчальних, 
що працюють на громадських засадах. Сучас
ний стан юридично-правового статусу цих уні
кальних скарбниць вузівської науки та історії 
зводить їх до рівня громадських організацій без 
сталого державного фінансового і кадрового за
безпечення, що перешкоджає виконанню покла
дених на них суспільних завдань у повному об
сязі і на гідному рівні. Жодного разу освітянські 
музеї не згадуються в Законах України «Про 
вищу освіту» і «Про освіту», наче їх ніколи не 
існувало і не існує зовсім. Серед переліку посад 
науково-педагогічних працівників — учасників 
навчально-виховного процесу у ВНЗ, наукові 
працівники музеїв не вказані, на відміну від нау
кових працівників бібліотек [див. ЗУ «Про вищу 
освіту», розд. VIII, ст. 48] Отже, м узей—  один 
з найдавніших структурних підрозділів, що іс
нував при університетах від моменту їх засну
вання і завжди виконував важливі освітянські і 
наукові функції, випав з сучасного юридичного 
ужитку, а відтак і з бюджетного фінансування. 
Переважна більшість завідувачів та співробіт
ників музеїв нині працюють за сумісництвом 
посад або безоплатно, на громадських засадах. 
Штатні ж працівники музеїв часто отримують 
оплату праці за тарифними сітками допоміжного 
персоналу, що не відповідає обсягу виконуваної 
роботи, рівню їх кваліфікації і відповідальності. 
У найбільшому і найвідомішому університетсь
кому музеї, Зоологічному музеї КНУ імені Та
раса Шевченка, працює всього 10 осіб і, навіть 
кандидати наук не мають право займати посаду 
наукового співробітника. Для порівняння: у Зоо
логічному музеї Московського держуніверсите
ту імені М.В. Ломоносова працює 102 співробіт
ника, серед них — 28 наукових. Про спеціальні 
кошти на закупівлю нових експонатів і попов
нення колекцій —  годі й говорити.

На наш погляд, причини такого стану поля
гають в тому, що й досі університетський музей

залишається в рамках, усталеної за радянських 
часів, громадської установи, яка була лише засо
бом в арсеналі ідеологічної боротьби і партійної 
пропаганди тих часів та знаходились у підпоряд
куванні громадського активу і партійних органі
зацій [порівняй: «Типове положення про музеї 
вищих учбових закладів», 1984 р.; Омельченко, 
1988, с. 182— 185] У спадщину від тих часів за
лишилось сприйняття вузівського музею лише 
як культурно-освітнього закладу, що переважно 
існує лише для прийняття поважних делегацій. 
Майже без змін лишається сучасний правовий 
статус вузівського музею. З одного боку, він 
визначається як відомчий музей, що перебуває 
у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України і мусить, як складова система наукової, 
навчальної та освітньо-виховної роботи, забез
печувати функціонування вищої освіти. З іншо
го боку, затверджене «Положення про музей, 
що перебуває у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України» з огляду урахування 
вимог Закону України «Про позашкільну осві
ту» зводить його роботу до рівня громадського 
музею.

Збереження поглядів на музей, як на щось 
другорядне, не обов’язкове у освітньому за
кладі. призводить до низького рівня використан
ня потенціалу музею та залишкового принципу 
у його фінансуванні. Останнє десятиліття було 
роками справжніх випробувань для більшості 
українських музеїв, а особливо для музеїв ВНЗ. 
Наказ Міністерства освіти № 150 від 1996 р., так 
само як і № 640 від 2006 р. визначили для усіх 
музеїв навчальних закладів однаковий статус 
громадського музею. Можливо для невеличких 
шкільних музеїв така форма роботи може бути 
корисною, але для музеїв ВНЗ —  просто непри
йнятна. Адже сьогодні музеї вищих навчальних 
закладів є не лише елементом організації нав
чального процесу з використанням предметних 
засобів і автентичних джерел, які поглиблюють 
теоретичний виклад лекцій. Вони, на відміну 
від шкільних музеїв, давно виходять за рамки 
простого зібрання ілюстративних матеріалів, 
накопиченого лише з освітньою метою для 
підвищення ефективності навчального процесу. 
Нині це осередки наукової діяльності виклада
чів, студентів і аспірантів, справжні науково-до
слідні лабораторії, що мають вузькоспеціальний 
характер, тісно пов’язані з галузевою науковою 
роботою і забезпечують високу якість фахової 
підготовки. Фонди таких музеїв формуються в 
результаті наукових пошуків (археологічні роз
копки, експедиційні збори ботанічних, геологіч
них, зоологічних, етнографічних колекцій тощо) 
і використовуються у дослідних цілях (під
готовка курсових, дипломних, магістерських
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робіт, наукових публікацій, дисертацій). Музей
ний предмет в університеті використовується 
не лише як засіб ілюстрування, а і як джерело 
знань, об'єкт досліджень, що формує у майбут
ніх педагогів та науковців спостережливість, на
вички творчого пошуку. Вузівські музеї є також 
збирачами та дослідниками історії національної 
науки і техніки, забезпечують вони й формуван
ня та збереження, атрибуцію і державний облік 
Музейного фонду України. А їхню функцію у 
вихованні світогляду студентства і молодих на
уковців важко переоцінити.

Звернемо увагу, що університетські музеї як 
правило, з'являються там, де тривалий час іс
нують сталі наукові школи у певній галузі до
сліджень, там де складаються наукові традиції 
і є усвідомлення важливого процесу — процесу 
розвитку освіти та формування історико-куль- 
турного й наукового надбання держави. Фікса
ція, документування і вивчення наукового мікро
світу досягнень кафедри або факультету навряд 
чи можуть відбуватися в будь-якому іншому, 
крім університетського музею. На наш погляд, 
документаційна функція музею, на сучасно
му етапі розвитку музейної справи є однією з 
найважливіших соціальних функцій будь-якого 
музею. Вона є базовою, на якій потім уже ґрун
тується і виховна, і освітня, і функція охорони 
та збереження.

В музеях ВНЗ десятиліттями на науковій 
основі накопичуються цінні музейні предмети, 
які держава зацікавлена зберігати й вивчати. 
І якщо формувати музейні колекції універси
тети спроможні, завдячуючи високому науко
вому потенціалу професорсько-викладацького 
складу, то, як правило, повноцінно зберігати і 
обліковувати вони не мають можливості через 
відсутність у штаті професійних музейних спів
робітників.

Що правда, точна кількість (ба й навіть при
близна) університетських музеїв досі нікому не 
відома у нашій державі — облік не ведеться на 
належному рівні і навіть музеї такого поважного 
університету як Київський національний універ
ситет імені Тараса Шевченка не враховані, бо не 
є зареєстрованими у відповідності до чинного 
законодавства. Провідний ВНЗ України, за свою 
майже 175-річну історію зібрав і зберіг сотні ти
сяч унікальних різноманітних музейних колек
цій. Навіть приблизні підрахунки засвідчують, 
що загальний музейний фонд Київського універ
ситету перевищує 1 млн. одиниць зберігання. А 
працює в десяти музеях університету лише 27 
осіб, третина з яких —  на громадських засадах, 
або за сумісництвом посад.

Організаційні, методичні і координацій
ні функції з питань роботи усіх музеїв, під

порядкованих МОН України нині покладено 
на Український державний центр туризму та 
краєзнавства учнівської молоді й на місцеві ор
гани управління освіти і науки державних ад
міністрацій. Головною і єдиною на сьогодніш
ній день, формою обліку, впливу й спрямування 
діяльності цих музеїв є чергові та позачергові 
огляди, що їх встановлено проводити кожні три 
роки. За результатами інформації з областей, 
поданої органами управління освітою, комісія 
міністерства проводить аналіз діяльності музеїв, 
визначає кращі («Зразкові») та формує рекомен
дації щодо подальшої їхньої роботи.

У незалежній Україні, після прийняття За
кону України «Про музеї та музейну справу»
1995 р. і наказу Міністерства культури № 220
1996 р. «Про затвердження Положення про де
ржавну реєстрацію, перереєстрацію та облік му
зеїв», таких оглядів за наказами МОН уже було 
проведено чотири: в 1997 р. (наказ № 151); в 
2001 р. (наказ№ 142); 2004 р. (наказ№ 150)та у  
2006 р. — позачерговий (наказ № 768). Підсум
кові матеріали проведених оглядів оприлюднені 
на сторінках періодичного видання «Інформа
ційний збірник Міністерства освіти і науки Ук
раїни».

Основна мета огляду музеїв, як наголошуєть
ся у зазначених наказах Міністерства освіти і 
науки, це —  впорядкування та розширення ме
режі музеїв навчальних закладів, удосконалення 
та подальше стимулювання їх діяльності, підви
щення їх ролі у навчально-виховному процесі. 
А серед завдань перелічено: удосконалення 
профільної структури музеїв при навчальних 
закладах; вивчення діяльності музеїв з охоро
ни та пропаганди пам’яток історії, культури та 
природи, участі їх у формуванні й раціональ
ному використанні Музейного фонду України; 
аналіз краєзнавчо-пошукової роботи музеїв, їх 
участі в навчальному процесі та вихованні юних 
громадян України; зміцнення зв’язків музеїв 
при навчальних закладах з місцевими держав
ними музеями, архівами, товариствами охорони 
пам’яток історії і культури, творчими спілками; 
виявлення кращих музеїв та заохочення їх діяль
ності; сприяння відкриттю нових музеїв, світли
ць, оновлення діючих експозицій тощо.

Зазначимо, що як мета і завдання оглядів, так 
і результати їх проведення впродовж 10 років у 
своїх формулюваннях залишаються незмінни
ми. Різницю можна знайти лише у цифрах і від
сотках, що стосуються кількості діючих або за
критих музеїв. Статистика є доволі показовою. 
Якщо кількість навчальних музеїв у загальноос
вітніх закладах стрімко зростає і з 1997 р. більш 
як подвоїлась, то по відношенню до вузівського 
музею — жодної динаміки і жодного впливу. У
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восьми регіонах університетські музеї взагалі 
все ще залишаються поза обліком.

Доречно згадати, що за результатами під
сумкового звіту останнього огляду музеїв при 
навчальних закладах м. Києва, на кінець 2007 р. 
значиться 144 музеї, переважно у загальноос
вітніх навчальних закладах [див.: наказ № 263 
від 08.11.2007 р. Головного управління освіти і 
науки КМДА «Про підсумки проведення огляду 
музеїв при навчальних закладах м. Києва» ]. Се
ред них — жодного — у ВНЗ. Вони лишились 
як поза увагою, так і поза обліком.

Отже, завдання розширення мережі серед 
університетських музеїв систематично не вико
нується. Чому? На жаль, аналізу причин такого 
становища підсумкові матеріали не подають. У 
підсумкових інформаціях щоразу зазначаються 
одні й ті самі недоліки, що їх виявляють огля
ди музеїв, а саме: проблема з приміщеннями та 
спеціальними музейними меблями, недостатнє 
кадрове забезпечення, слабка фондово-облікова 
робота, низька матеріальна та матеріально-тех
нічна база та ін. Але жодних конкретних пропо
зицій, або вжитих заходів, конкретних джерел 
фінансування для подолання недоліків і пок
ращення ситуації, що склалася міністерством 
запропоновано не було. Навіть поверхневий 
аналіз роботи МОН у галузі організації діяль
ності, підвідомчих йому, музеїв ВНЗ засвідчує: 
все ще зберігається сприйняття музею лише як 
культурно-освітнього закладу, що ґрунтується 
на засадах позашкільної роботи, або громадсь
кої ініціативи і дуже вже нагадує деякі позиції, 
характерні у ставленні до музеїв за радянських 
часів. На діяльність музеїв у вищих навчальних 
закладах міністерство взагалі не впливає, ос
кільки не враховує специфіки завдань вузівсь
кого музею. Відсутність чіткого визначення 
у законодавчих актах місця музею у структурі 
ВНЗ як необхідного підрозділу, що разом з ар
хівом і бібліотекою складають єдиний науково- 
інформаційний і комунікаційний блок, шкодить 
науково-дослідній, експозиційній та фондовій 
роботі музеїв ВНЗ. Збереження таких поглядів 
на музей призводить до низького рівня вико
ристання його потенціалу, залишкового принци
пу у фінансуванні, до недостатнього кадрового 
забезпечення.

Останнім часом в Україні приділяється бага
то уваги різним аспектам розвитку вищої шко
ли, шляхам її інтеграції в європейський та сві
товий освітній простір, вагомості гуманітарних 
дисциплін у її системі. Вийшла друком низка 
монографій та навчальних посібників (з грифом 
рекомендовано МОН), присвячених аналізу іс
торії, сьогодення та перспективам модернізації 
системи вищої освіти. [Журавський, 2003; Вища

освіта в Україні, 2005; Слєпкань, 2005 та ін.] Тут 
докладно вивчаються основи державної освітнь
ої програми та систематизуються нормативно- 
правові документи в галузі вищої освіти, пода
ються наукові й організаційно-методичні засади 
та особливості педагогічного процесу у вищий 
школі, характеризується структурні підрозділи 
ВНЗ та їх функції. Але про такий, необхідний і 
традиційний, елемент науки, освіти, виховання 
і культури як музей при вищому навчальному 
закладі, що є державним (відомчим), інформа
ція відсутня. Не згадуються, як вже зазначалось, 
такі структурні підрозділи, притаманні нашим 
навчальним закладам від часів заснування 
офіційної освіти в Україні, як музеї і в ЗУ «Про 
вищу освіту». Годі шукати їх і в оприлюдненому 
нині проекті ЗУ «Про внесення змін до Закону 
України «Про вищу освіту», хоча співробітни
ки кафедри археології та музеєзнавства Київсь
кого національного університету імені Тараса 
Шевченка вчасно надіслали свої аргументовані 
пропозиції з цього приводу Керівнику робочої 
групи МОН по внесенню змін та доповнень до 
цього закону.

На сучасному етапі розвитку університетської 
освіти та її інтеграції з науковим пошуком, що є 
невіддільними у рамках університету, музей не 
розмежовує ці основні функції—  освіту і нау
ку — у своїй діяльності, тут вони тісно переплі
таються. У музеях ВНЗ зберігають як суто нав
чальні колекції так і наукові, що використовують 
залежно від призначення. А у більшості вузівсь
ких музеїв переважає саме наукова функція.

Сучасний стан вузівських музеїв давно вже 
непокоїть передову українську інтелігенцію. 
Обговоренню цієї проблеми останнім часом 
присвячувалось кілька наукових конференцій, 
зокрема у Києві, Одесі, Кіровограді. Особливо 
гостро постала проблема на засіданнях круг
лого столу «Проблеми і перспективи розвитку 
музеїв ВНЗ України», що відбувся 23—24 лис
топада 2007 р. в Києві на базі Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут», Державного політех
нічного музею та Музею історії КПІ. Учасники 
конференцій висловили глибоку стурбованість 
сучасним становищем музеїв ВНЗ України, 
відсутністю відповідної законодавчої бази, що 
регламентує їхню роботу. Під час засідань було 
заслухано і обговорено доповіді, присвячені різ
ним напрямкам діяльності музеїв ВНЗ України, 
досягненням їх співробітників, а також нагаль
ним проблемам організації наукової і освітньої 
роботи вузівських музеїв, соціальному захисту 
музейних кадрів та деяким аспектам збережен
ня Музейного фонду України. Особливу увагу 
учасників і організаторів обговорення привер
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нув Наказ МОН України № 640 від 04.09.2006 
р., що затвердив «Положення про музей при 
навчальному закладі, який перебуває у сфері уп
равління Міністерства освіти і науки України» 
і не відповідає рівню роботи вузівського музею 
[Проблеми..., 2007, с. 89— 91].

На думку переважної більшості співробітни
ків музеїв, цей документ, перетворюючи музеї 
в громадські організації, змушує керівництво 
ВНЗ переводити висококваліфікованих музей
них працівників на посади, які не відповідають 
їх професійній діяльності і вимагати від них 
забезпечувати збереження Музейного фонду 
на громадських засадах. Рада музеїв, яка скла
дається з викладачів та студентства, повинна на 
громадських засадах вести професійно наукові 
дослідження та державну облікову докумен
тацію, інвентарні книги тощо. Іноді універси
тетські музеї мають настільки солідні фонди, 
що проводити музейну роботу на відповідному 
рівні силами громадського активу та обмеженої 
кількості музейних співробітників просто не
можливо. Вже минув той час, коли вузівський 
музей сприймався лише як засіб позашкільної 
роботи та ідеологічної пропаганди або місце 
прийому поважних делегацій під час універси
тетських ювілеїв.

На наш погляд, аби подолати негативну ситу
ацію, що склалася в роботі музеїв ВНЗ, потрібні 
нові форми і методи керівництва цими музеями, 
нова музейна політика на рівні Міністерства ос
віти і науки. Перш за все слід усвідомити, що 
робота вузівського музею, його завдання та ос
новні функції повністю співпадають з метою 
діяльності університету. Серед завдань оглядів 
музеїв і у інформаціях про підсумки їх прове
дення, мусять бути відзначені відмінності, що 
притаманні роботі навчального музею у загаль
ноосвітній школі, та окремо роботі науково- 
дослідного музею у ВНЗ. Цього вимагають не 
лише зміни підходів до концепції вищої освіти, 
а й зміна суспільних потреб, розвиток науки і 
мистецтва, інноваційні технології в царині рес
таврації й консервації, нові підходи до теорії й 
практики музейної роботи, розвиток уявлень 
про те, що зберігати й експонувати потрібно 
не тільки самі пам’ятки, але й їх функціональні 
зв’язки з іншими об’єктами.

Не завадить скористатися і досвідом робо
ти найближчих сусідів. Так наприклад, у Росії 
для забезпечення координації роботи окремо 
музеїв вищих навчальних закладів, при му
зеї Землезнавства Московського університету 
ім. М. Ломоносова, ще з 1994 р. працює Нау
ково-методичний і організаційний центр, який 
об’єднує роботу 336 музеїв російських вузів, 
створено Асоціацію вузівських музеїв.

Отже, для удосконалення та покращення ро
боти музеїв вищих навчальних закладів України, 
розширення їхньої мережі та підвищення ролі у 
науково-навчальному і культурно-освітньому 
процесах конче необхідно:

• Внести зміни до Закону України «Про вищу 
освіту»: до переліку структурних підрозділів ви
щих навчальних закладів внести і музеї (розділ 
VII, ст.ст. 29, 30), а серед учасників навчально- 
виховного процесу зазначити завідувача музею 
та наукового співробітника музею (розділ VIII, 
ст. 48);

• Підготувати та впровадити окреме «По
ложення про музей ВНЗ», що визначало б від
повідні музеї не лише осередками освіти або 
виховання, а й науковими-дослідними і нау
ково-навчальними підрозділами у структурі 
вищих навчальних закладів. Чітко усвідомити 
відмінності науково-дослідних музеїв ВНЗ, які 
формують і зберігають значну частку Музейно
го фонду України, від музеїв інших навчальних 
закладів, що перебувають у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України;

• Вирішити питання державного фінансу
вання та кадрового забезпечення. Співробітни
кам музеїв ВНЗ за результатами їх роботи та у 
відповідності до обсягу музейного фонду нада
вати статус наукових співробітників, як і в ін
ших державних музеях, підпорядкованих іншим 
відомствам. Нова законодавча база допоможе 
вплинути на упереджене ставлення вузівського 
керівництва до музеїв, як до чогось другорядно
го у діяльності навчального закладу та допомо
же зламати усталену хибну практику згадувати 
про музеї й виділяти кошти на їх розвиток лише 
до університетських ювілеїв;

• Створити науково-методичний відділ по ро
боті з вузівськими музеями при департаменті ви
щої освіти МОН України, який би координував 
роботу цих музеїв. Такий відділ допоможе ор
ганізовувати, вивчати, аналізувати та перевіря
ти роботу музеїв ВНЗ, стежити за дотриманням і 
виконанням чинного законодавства в галузі му
зейної справи та охорони культурної спадщини 
України, дозволить покращити роботу музеїв, 
їх кадрове, фінансове та технічне забезпечення 
і допоможе музейним співробітникам оператив
но вирішувати нагальні проблеми і завдання як 
у галузі освіти і науки, так і музейного будів
ництва.

Якщо ми хочемо зрозуміти наскільки є ак
туальною проблема правового статусу вузівсь
кого музею, що має забезпечити подальший 
розвиток цих унікальних зберігачів історії і сьо
гочасних досягнень української освіти і науки, 
давайте уявимо сучасну розвинену цивілізовану 
європейську державу без вищих навчальних за
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кладів, без наукових і освітянських осередків, 
що формуються у ц и х  закладах; без їхніх тради
ції! та реальної, добре вивченої, зафіксованої іс
торії їх становлення. Адже усі ці аспекти мають 
безпосереднє відношення саме до університет
ських музеїв, що не лише збирають, досліджу
ють і охороняють, але й активно поширюють 
нові знання.
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