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АНОТАЦІЯ
Тема: Джерельно-інформаційний потенціал Кременчуцького краєзнавчого  

музею.
Записка: сторінок 69, таблиць 5, додатків 4, використано 43 літературних 

джерела.
Об’єкт  дослідження  –  комунальний  заклад  культури  «Кременчуцький 

краєзнавчий музей».
Предмет  дослідження  –  фонди,  експонати,  наукові  та  історичні  праці, 

дослідження  Кременчуцького  краєзнавчого  музею,  що  мають  інформаційне 
навантаження.

Метою  дослідження  є  висвітлення  найважливіших  аспектів  загального 
соціокультурного  потенціалу  Кременчуцького  краєзнавчого  музею,  що 
визначають ступінь його інформаційної потужності.

У  випускній  роботі  розглянуто  музей  як  соціокультурний  інститут. 
Проаналізовано  типи  і  профілі  музеїв.  Cхарактеризовано  основні  види  й 
напрямки  наукової  роботи  музею.  Розглянуто  наукову  організацію  музейних 
фондів.  Висвітлено  історію  та  сучасний  стан  Кременчуцького  краєзнавчого 
музею,  його  інформаційний  потенціал.  Проаналізовано  формування  та 
комплектування  основного  музейного  фонду  на  прикладі  Кременчуцького 
краєзнавчого  музею.  Окреслено  науково-освітню  діяльність  комунального 
закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей».        

                                 
Ключові  слова:  музеєзнавство,  інформаційний  потенціал,  формування 

фондів, Кременчуцький краєзнавчий  музей,  науково-освітня  робота 
інформаційна значущість колекцій.
 

Theme: The source and information potential of the Kremenchuk Local
History Museum.
In the bachelor’s work a museum is considered as a socio-cultural institute.
The types and profiles of museums are analysed. The main types and directions of
the museum's scientific work are described. Scientific organization of museum
funds is considered. The history and current state of the Kremenchuk Local History
Museum, as well as its informational potential are highlighted. The formation and
acquisition of the main museum fund on the example of the Kremenchuk Local
History Museum is analysed. Scientific and educational activities of a municipal
cultural institution «The Kremenchuk Local History Museum» are outlined.

Keywords: museology, informational potential, formation of funds, the
Kremenchuk Local History Museum,scientific and educational work, informational  
significance of collections.




