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Конференції та видання циклу «Природнича музеологія» 
 

Zagorodniuk, I. Conferences and proceedings of the series “Natural History 
Museology”. — Conferences of this cycle and their proceedings began in the autumn 
of 2009 in Kamianets-Podilsky under the initiative of the Ukrainian Committee of 
ICOM. During 10 years (2009–2019), 5 conferences with their proceedings were 
held and prepared, with an average of two years. Four of them were held by the Na-
tional Museum of Natural History in collaboration with other institutions. Confer-
ences and content sections include 5 topics, ranging from general museology issues 
and descriptions of collections to the history of their creation. 

 

Початки 
Конференції з природничої музеології започатковано восени 2009 року 

за ініціативою Українського комітету ІСОМ та участі чотирьох інститу-
цій — Державного природознавчого музею НАН України (Львів), Кам’я-
нець-Подільського національного університету, Міської ради Кам’янця-
Подільського, Національного природного парку «Подільські Товтри». Бу-
ло впорядковано збірник матеріалів і прийнято резолюцію з трьох пунктів: 
про першу зустріч як «початок практичної діяльності природничої секції 
ІСОМ України», про створення Ради природничої секції ІСОМ України 
(голова Юрій Чернобай), про проведення наступної зустрічі 2012 р. в На-
ціональному науково-природничому музеї НАН України.  
 

Конференції 
І науково-практична конференція ІСОМ-Україна «Природнича музео-

логія: теорія та практика», м. Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 
2009 року. Сторінка конференції: http://info.kp.km.ua/content/view/1358/41/; 
Ухвала конференції: http://goo.gl/nQSccO 

II Міжнародна науково-практична конференція ІСОМ України «Су-
часні аспекти природничої музеології». Київ, Канів, 11–14 вересня 2012 р. 
Ухвала конференції: http://www.museumkiev.org/IIconf.html 

IIІ науково-практична конференція «Практичні питання природничої 
музеології». Київ, 24–25 жовтня 2013 року.  

IV Міжнародна наукова конференція «Природничі музеї та їхня роль в 
освіті та науці». Київ, 27–30 жовтня 2015 року. Сторінка конференції: 
http://www.museumkiev.org/Conf/isc2015.html 

V Міжнародна наукова конференція «Природничі музеї в Україні: ста-
новлення та перспективи розвитку». Київ, 7–8 жовтня 2019 року. Сторінка 
конференції: http://prostir.museum/ua/post/41757 
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Публікації  
На час проведення П’ятої конференції циклу «Природнича музеологія» 

видано 5 видань з матеріалами цих конференцій. Всі випуски видано у 
форматі А5, обсягом порядку 100–150 сторінок кожний.  

Назви збірників праць дещо різнилися (див. нижче), проте в усіх них, 
окрім четвертого, ключовим у назві було словосполучення «природнича 
музеологія», включно з першим випуском. Тому редакція ННПМ виріши-
ла, починаючи з поточного п’ятого випуску, називати ці та подальші ви-
дання як «Природнича музеологія», і з поточного випуску нумерувати їх, а 
попередні випуски вважати також випусками, що мають порядкові номери 
відповідно до зазначених у їхніх назвах номерів конференцій (І–IV).  

Починаючи з випуску 5, для цього видання оформлено серію «Природ-
нича музеологія» із загальним ISBN 978-966-02-8997-0 для друкованої вер-
сії та ISBN 978-966-02-9025-9 для електронного видання.  

Нижче подано повні бібліографічні описи всіх цих видань, наведених у 
хронологічному порядку, починаючи з випуску 2009 року. 
 

2009 Природнича музеологія: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції, 17–18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський; Кам’янець-Поділь-
ський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Національний природний парк «Подільські Товтри». 
Кам’янець-Подільський, 2009. 1–168. (Без ISBN). 

2012 Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної 
конференції (11–13 вересня 2012 р., Київ, Канів). Національний науково-природничий му-
зей НАН України, Київ, 2012. 1–140. ISBN 978-966-02-6532-5.  

 Електронна версія видання: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf 
 

2013 Практичні питання природничої музеології: Матеріали IIІ науково-практичної конфе-
ренції, 24–25 жовтня 2013 р., Київ. Національний науково-природничий музей НАН Укра-
їни, Київ, 2013. 1–80. ISBN 978-966-02-7001-5.  

 Сторінка видання: http://www.museumkiev.org/public/zbirnyk/museology2013.html 
 

2015 Природничі музеї та їх роль в освіті і науці: Матеріали Міжнародної наукової конфе-
ренції 27–30 жовтня 2015. Частина I [геологічна]. Відп. ред. В. А. Нестеровський. Київсь-
кий національний університет імені Тараса Шевченка; Національний науково-природничий 
музей НАН України. Київ, 2015. 1–184. [Без ISBN].  

 

2015 Природничі музеї: роль в освіті та науці: Матеріали IV міжнародної наукової конферен-
ції. Частина 2 [біологічна]. За ред. І. Загороднюка. Національний науково-природничий му-
зей НАН України. Київ, 2015. 1–184. ISBN 978-966-02-7728-1.  

 Сторінка видання: http://museumkiev.org/public/museology.html 
 

2019 Природнича музеологія. Випуск 5: Природничі музеї в Україні: становлення та перспек-
тиви розвитку [Матеріали V міжнародної наукової конференції]. За ред. І. Загороднюка. 
Національний науково-природничий музей НАН України. Київ, 2019. 1–313. ISBN 978-966-
02-8998-7 (print) та 978-966-02-8999-4 (online).  

 Сторінка видання: http://museumkiev.org/public/museology.html 
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