ЗВІТ
про роботу Музею НаУКМА у 2016 році

Початок заснування Музею Національного університету «Києво-Могилянська академія» пов'язаний зі
створенням науково-інформаційного і культурологічного комплексу «Бібліотека-Музей-Архів НаУКМА»
відповідно до наказу Президента НаУКМА за №212 від 16 травня 2006 р. Мета цієї ініціативи полягала у
збереженні та популяризації пам’яток української історії і культури, пов'язаних з історією КиєвоМогилянської академії через об’єднання книжкових, архівних, музейних і документальних колекцій
Університету в одному історико-архітектурному просторі Братського монастиря XVII-XIX
ст.: Староакадемічний корпус – Бібліотека Антоновичів – Поварня – Трапезна
з Святодухівською церквою.
З листопада 2006 р. на підставі рішення Вченої Ради НаУКМА Музей функціонує під назвою Центр
«Музей української звитяги» як науково-дослідний, науково-інформаційний та культурно-освітній
структурний підрозділ Університету.
З лютого 2011 р. відповідно до наказу Президента НаУКМА за №35 від 27 січня 2011 р. «Про заходи
щодо змін в організації праці» Музей функціонує під назвою Навчальна лабораторія історичних студій
як навчально-науковий структурний підрозділ Університету.
Музей НаУКМА працює для публічного доступу в понеділок - п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Керівник Музею НаУКМА: Сидорчук Т.М., к.і.н.
Сторінка на Фейсбук - https://www.facebook.com/NaUKMAmuseum
I.Експозиційно-виставкова робота:
1.Здійснена підготовка 32 нових музейних предметів та документів для експонування в
постійнодіючій експозиції «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії».
2.Здійснено організацію та створено 5 тимчасових виставок:
➢ «Експедиції кафедри археології НаУКМА», запланованої в рамках проведення
наукової конференції під час Днів Науки НаУКМА. 27 січня – 25 березня 2016 р.
➢ «Могилянські рукотвори – 2016». Виставка творчих робіт викладачів,
співробітників, випускників та студентів НаУКМА. 13 травня -24 червня 2016 р.
➢ «VIVA DIPLOMA». Виставка освітніх та наукових дипломів українських діячів
науки і культури з фондів відділу рідкісної книги та рукописів наукової бібліотеки
НаУКМА. 25 червня – 11 жовтня 2016.

➢ «Людина між війною і миром». Історія українців, переміщених до Німеччини (19431960) на матеріалах дослідження німецько-української проектної групи та з колекції
Наукової бібліотеки НаУКМА). 13 жовтня – 15 листопада 2016 р.
➢ «Творчі могилянчики – 2016». Виставка творчих робіт дітей викладачів,
співробітників, випускників та студентів НаУКМА. 19 листопада – 19 грудня 2016 р.
II.Обліково-фондова робота:
3.Здійснено приймання та обліковано 64 предметів самооборони, побуту та одягу учасників
Революції Гідності (2013-2014 рр.) від громадської організації «Братство козацького
бойового звичаю «Спас» для зберігання та експонування в Музеї НаУКМА.
4.Здійснено опис 64 предметів самооборони, побуту та одягу учасників Революції Гідності
(2013-2014 рр.) від громадської організації «Братство козацького бойового звичаю «Спас»
відповідно до чинного законодавства в галузі музейної справи.
5.Здійснено приймання та обліковано 22 предмети та документи від різних дарувальників
для зберігання та експонування в Музеї НаУКМА.
6.Здійснено опис 22 предмети та документи від різних дарувальників для зберігання та
експонування в Музеї НаУКМА.
7.Здійснено науково-технічне опрацювання облікованих та описаних
86 музейних
предметів, документів та матеріалів для зберігання та експонування у фондах Музею.
8.Оцифрофано 25 музейних предметів/документів з фондів Музею НаУКМА, зокрема щодо
історії Києво-Могилянської академії.
III.Масово-просвітницька робота:
9. Проведено 48 екскурсій по експозиції «Києво-Могилянська академія: чотири століття
історії» та комплексу приміщень Музею НаУКМА.
10.Підготовлено 12 повідомлень щодо діяльності Музею на сторінці Музею НаУКМА на
сайті Університету та на сторінці Музею НаУКМА у Фейсбуці.
IV.Технічна підготовка приміщення та обладнання Музею НаУКМА:
11.Організовано придбання та встановлено галерейно-виставкову систему для розміщення
підвісних експонатів у приміщенні 2-го поверху Музею НаУКМА.
12. Організовано придбання та встановлено музейно-галерейне освітлення у приміщенні 2-го
поверху Музею НаУКМА.
13.Здійснено придбання та обліковано 5 одиниць технічних засобів (проектор, ноутбук,
екран, фліпчарти) для проведення науково-освітніх та виставкових заходів в Музеї НаУКМА.
14.Здійснено щорічну планову інвентаризацію матеріальних цінностей (меблі, обладнання)
Музею НаУКМА.
15.Здійснено санітарно-технічні та ремонтні роботи приміщення та обладнання
фондосховища Музею НаУКМА (Староакадемічний корпус, 1-й поверх).
16.Організовано перевірку та проведення необхідних ремонтних робіт електромережі,
водопостачання, телекомунікації, системи сигналізації в приміщеннях Музею НаУКМА.
17. Здійснено підготовку приміщень та чергування співробітників Музею під час проведення
65 наукових, освітніх та громадсько-культурних заходів в приміщеннях Музею,
організованих підрозділами, партнерами НаУКМА - державними установами, вітчизняними
та міжнародними громадськими організаціями.

