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Шановні друзі! Ми представляємо вам своє рідне
місто Переяслав-Хмельницький – місто древньої слави і
сьогоднішніх звершень. Його гордістю є історико-культурні
пам’ятки і неповторні музеї. Тихий плин течії річок неначе уповільнює час життя, яке завжди поспішає, якого не
вистачає, бо хочеться зробити так багато…
Переяслав-Хмельницький - місто історії, культури, формування української нації і державності, якому 1110 років,
оскільки перша літописна згадка про нього 907 року констатувала Переяслав як одне з трьох найрозвиненіших могутніх
міст Київської Русі у переліку з Києвом та Черніговом. Місто
самоврядне: у 1585 році одним із перших на Лівобережній
Україні отримало Магдебурзьке право. Переяслав – православний християнський центр давньоруської держави,
з яким пов’язана діяльність переяславського єпископа
Єфрема, пізніше канонізованого церквою. Місто високої
освіти: у колегіумах і семінаріях тут навчалися нащадки
відомих князівських родин, у ХVІІІ столітті у колегіумі
викладав філософ Григорій Сковорода. Місто вишуканої
архітектури: будівлі минулих віків, музеї, церкви. До розбудови міста у свій час долучилися епископ Арсеній Берл,
полковники Федір Лобода й Іван Мирович, гетьман Іван
Мазепа. Місто видатних історичних постатей і діячів культури: переяславських князів Всеволода Ярославовича, Володимира Мономаха, Володимира Глібовича, гетьмана
Богдана Хмельницького, Великого Кобзаря поета-пророка
Тараса Шевченка, класика єврейської літератури ШоломАлейхема, архітектора-академіка Володимира Заболотного,
композитора Павла Сениці, театральної родини Холодних,
заслужених художників України Ганни Самутіної, Степана
Куцого.
І, звичайно ж, це місто найвидатнішої Людини сучасного Переяслава-Хмельницького – Михайла Сікорського
– відомого історика-краєзнавця, Героя України, лауреа3

та Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка, лауреата Республіканської премії ім. В.Вернадського, лауреата
Республіканської премії ім. Д.Яворницького, заслуженого
працівника культури України, натхненника і організатора
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», до складу якого входять 24 тематичних музеїв.
Сьогодні Переяслав-Хмельницький – це місто обласного значення, яке входить до Київської області. Я щасливий
тим, що доля мого покоління полягає в тому, щоб, зберігаючи
унікальне обличчя стародавнього міста, докласти всіх зусиль до його оновлення. Промисловіть, будівництво, освіта,
культура, охорона здоров’я, торгівля, туризм, транспорт – ті
галузі, працюють нині для 28 тис. громадян міста та гостей.
Переяслав-Хмельницький – місто фестивалів та обрядових свят: фестивалі «Лине пісня з народних джерел»,
«Ф’южн», «Переяславський дивограй», «Рок-Булава»,
«Переяславський ярмарок», «Славен-град», «Дитинства
пісня Великодня», «Переяславська осінь Кобзаря», свята «Різдвяний ярмарок», «Водохрещення Господнє», «На
горі трава зелена», «Івана Купала», міжнародні змагання
з повітроплавання «Кубок Переяслава-Хмельницького», з
тріатлону «Слов’янська хвиля»…
Ми впевнені, що спільними зусиллями зробимо наш
Переяслав містом добробуту для жителів і привабливим центром для туристів. З оптимізмом і надією дивимось у майбутнє та запрошуємо всіх до співпраці на благо
прийдешніх поколінь.
Міський голова міста Переяслава-Хмельницького
Тарас Костін
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РЕЕКСПОЗИЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ КУХНІ ХАТИ СВЯЩЕНИКА
МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Авраменко С.М. (Переяслав-Хмельницький)
Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини
відображає сільський побут кінця ХІХ – початку ХХ століття. На
території музею відтворено 20 дворів і садиб з сільськими хатами і
господарськими будівлями, згрупованими відповідно до особливостей
планування українського села Середньої Наддніпрянщини.
Серед них особливе місце в експозиції скансену займає двір священика, розташований неподалік від Покровської козацької церкви і
церковнопарафіяльної школи. Протягом століть українське духовенство
було провідником моральних та духовних цінностей, впливало на
народне виховання й освіту на селі.
Джерелами фінансово-матеріального забезпечення родини сільського священика було державне фінансування, прибутки від землі,
добровільні пожертвування парафіян та плата за треби, яка залежала
від чисельності й заможності віруючих та стосунків, що складалися між
парафіянами та священиком. Прибутки від земельних наділів залежали
від її кількості та якості землі, а також від готовності віруючих допомагати
своїм духовним наставникам у вирощенні та збиранні врожаю. Значна
роль у сім’ях духовенства відводилася дружині священика. Від неї,
певною мірою, залежав авторитет священика у релігійній громаді, а
отже, і ставлення селян до церкви.
Двір священика традиційно розташований біля церкви, відтворений
протягом 1971-1973 років. Будинок кінця ХІХ століття перевезений із
села Рудяків Бориспільського району Київської області. Це чотиридільна
споруда з чотирисхилим дахом, крита черепицею, освітлюється
великими вікнами, перед вхідними дверима влаштовано ганок на
стовпцях з дашком та дерев’яною підлогою. Основна експозиція кухні
у хаті священика була створена на початку 70-х років ХХ століття
і є типовою для звичайної селянської хати із традиційним набором
предметів і меблів.
Інтер’єр кухні священика типовий для української хати, в ньому
простежується кілька зон: побутова, робоча, обрядова. Відповідно
до цього розміщувались основні меблі та предмети: в робочій – піч і
мисник, в обрядовій – стіл на покутті, в побутовій – піл.
Разом з тим на сьогоднішній день виникає потреба наповнити
інтер’єр кухні музейними предметами, які б детальніше характеризували
побут, уподобання та матеріальні статки родини сільського священика.
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За рівнем матеріального забезпечення побут священиків відрізнявся
від побуту парафіян. Раніше від селянських зазнали змін меблі, посуд,
увійшли в побут предмети фабрично-заводського виробництва, які
навіть прикрашали кімнату. Таким чином, інтер’єр хати набував
гармонійності й досконалості з господарського та естетичного погляду.
Завдяки сукупності речей і предметів побуту чітко виявлялася людська
сутність, особливість світогляду господарів, їх звички.
Актуальність реекспозиції кухні хати священика зумовлена
потребою ширше представити особливості життя і побуту парафіяльного
духовенства кінця ХІХ – початку ХХ століття. Мета реекспозиції:
вдосконалення експозиції інтер’єру кухні хати священика. Завдання
реекспозиції: якнайповніше представити життя та побут сільських
парафіяльних священиків Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ –
початку ХХ століття.
Джерельною базою для даної реекспозиції є періодичні видання
кінця ХІХ – початку ХХ століття, літературні твори І.С. НечуяЛевицького.
Для експозиційного наповнення у зв’язку з реекспозицію кухні у
хаті священика буде використано: 23 музейні предмети із фондового
зібрання НІЕЗ «Переяслав» (2 рушнички для посуду, гасова лампа, 2
глечики, корзина для рукоділля, праска, 2 сорочки вишиті, спідниця,
корсетка, 4 ряднини, хустка, скриня, годинник, фото, ваза для фруктів,
домоткана скатертина, ікона «Святого Миколая», дзеркало), 11
реконструкцій (поличка для рушничків, жердка для одягу, 3 наволочки,
5 спиць для в’язання, крючок для плетіння мережива).
Після проведення реекспозиції інтер’єр хати священика набув
такого вигляду. Праворуч від вхідних дверей на стіні дерев’яна
поличка з рушниками, які призначалися для витирання рук і посуду.
Піч займає внутрішній кут хати, на грубочці стоїть гасова лампа, яка
використовувалася для освітлення житла, на припічку корзина для
рукоділля з клубками пряденої вовни і спицями, матушка в’язала,
займалася рукоділлям і навчала цьому парафіянок. Поряд праска на
вугіллі, якою прасували фабричні тканини, на привалку глечики для
топленого молока і ряжанки.
Уздовж тильної стіни, між піччю і причілковою стіною влаштований
піл, в кутку складена постіль: одна велика подушка і дві маленькі. Над
полом традиційно розміщена жердка для буденного одягу, привертають
увагу вишиті жіночі сорочки з тонкого полотна, спідниця, корсетка,
фабричного виробництва шерстяна хустка. Біля столу окраса хати –
мальована скриня, де зберігається святкове вбрання, рушники, полотно,
прикраси. Над скринею на стіні годинник німецького виробництва,
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поряд фото священика і його родини. На покуті ікони кінця ХІХ –
початку ХХ століття, на оздобленій різьбою божниці ікона святого
Миколая. Перед іконами оригінальної форми, у вигляді голуба,
лампадка. Під іконами, уздовж бічної стіни, стоїть стіл, застелений
узорчатою домотканою скатертиною, на столі біла хлібина і ваза для
фруктів, наповнена яблуками і грушами з домашнього саду. Між вікнами
дзеркало в дерев’яній рамі. Всі ці речі побуту в експозиції кухні роблять
її затишною і характеризують матеріальні статки, уподобання родини.
Таким чином, в наслідок реекспозиції було вдосконалено експозицію
хати священика, а саме інтер’єр його кухні. Це дало змогу якнайповніше
представити життя та побут сільських парафіяльних священиків
Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століття.

МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР ТА ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ
Баталкіна В.І. (Запоріжжя)
Результатом сучасного фестивального руху на теренах України
як культурно-мистецького явища в музейному просторі сьогодення
є творчі фестивалі. Фестивалі в Запорізькому музеї-галереї кераміки
та живопису Іллі й Олексія Бурлай проходять впродовж семи років
(тематичні виставки і музичні концерти з 2008 року і починаючи з 2010
року – творчі фестивалі в рамках проекту «Музей і школа»), які дають
можливість учнівській молоді одержати знання з історії математики,
фізики, образотворчого мистецтва поза межами навчального закладу,
безпосередньо в музеї. Відповідно до теми фестивалю готуються музейні
експозиції, проходять лекції, заняття з образотворчого мистецтва,
тематичні виставки, музичні концерти, творчі зустрічі. Робиться це
на експозиційній базі артефактів нашого музею, оскільки «пам’ятки
історії та культури ‒ як рухомі, так і нерухомі, ‒ є складовою частиною
національної історико-культурної спадщини… Значну частину
відомостей історичного характеру ми отримуємо від артефактів…
Завдяки цим артефактам ми не лише отримуємо знання про минуле,
але емоційно сприймаємо його як таке, з яким ми знаходимося в
нерозривному зв’язку, без чого не можливий надзвичайно важливий
процес соціалізації індивіда» [1].
Методи вирішення поставлених музеєзнавцями завдань по
викладанню дисципліни «Історія мистецтва, науки і техніки» та її
засвоєння учнями згідно з темою творчого фестивалю відображаються
в багатогранності малюнків учнівської молоді. Музеєзнавці,
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використовуючи засоби образотворчого і музичного мистецтва,
залучають до вивчення і збереження культурної спадщини молоде
покоління, вирізняють їх визначну роль в формуванні процесу трансляції
культурних і духовних цінностей особистості. Характеристики
використаних програм, методів і методик, проекти творчих фестивалів
розміщені на сайті музею-галереї за адресою www.museum-gallery.org
Популяризація українського мистецтва шляхом вивчення історії
образотворчого і музичного мистецтва в приміщенні музею технічного
профілю України є основною особливістю проекту «Музей і школа»
(2010-2020 учбові роки). В рамках цього проекту, що реалізується з
2010 р., проведено сім тематичних виставок художньої творчості, десять
музичних концертів класичної музики за участю вихованців і педагогів
музичних шкіл міста Запоріжжя та училища ім. П. Майбороди, сім
творчих фестивалів, в яких взяли участь 5482 учня, що залишили в
музеї свої рисунки:
2010-2011 учбовий рік ‒ перший фестиваль творчості «Будинок
моєї мрії» ‒ 616 учасників;
2011-2012 учбовий рік ‒ другий фестиваль творчості «Мій
Дніпрогес» ‒ 1053 учасника;
2012-2013 учбовий рік ‒ третій фестиваль творчості «Школа
майбутнього» ‒ 496 учасників;
2013-2014 учбовий рік ‒ четвертий фестиваль творчості «Мистецтво
ремесел» ‒ 874 учасника;
2014-2015 учбовий рік ‒ п’ятий фестиваль творчості «Cонячні
промені в кольорах веселки» ‒ 1074 учасника;
2015-2016 учбовий рік ‒ шостий фестиваль творчості «Естетична
математика» ‒ 1369 учасників.
2016-2017 учбовий рік ‒ сьомий фестиваль творчості «Природнича
кольористика». Станом на 31.12.2016 р. в ньому взяли участь 360
школярів.
Проведення творчих фестивалів, тематичних виставок художньої
творчості, зустрічей поколінь в музеї ‒ доступ до культурних цінностей
та формування першої щаблинки трансляції від споглядань на музейні
колекції ‒ цей процес проходить в музейному просторі через сприйняття
музейних експозицій і знайомить відвідувача з історією художнього та
музичного мистецтва – картинами, архітектурною стіновою керамікою,
скульптурами, архітектурними ансамблями, настінними розписами,
музичними інструментами та ін.
Учасниками культурно-освітніх заходів в музеї-галереї є
відвідувачі віком від 3-х до 90 років. Пошуки творчого самовираження,
які виникають від споглядань витворів мистецтва, вимагає одночасно і
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напруження творчої уяви, і бажання обережного дотику олівця до паперу,
що залишає зображення думок і почуттів автора. Під час проведення
вправ з образотворчого і музичного мистецтва в цегельному склепінні
музею-галереї, відвідувач може вільно зобразити у вигляді малюнка чи
виразити виконанням музичного твору свої почуття, доторкнутися до
історичного минулого через музейні експозиції ‒ це є початком процесу
формування трансляції культурних і духовних цінностей особистості з
метою збереження і примноження витворів мистецтва, науки і техніки,
історії розвитку культури України.
Організація фестивалю як творчого процесу в музеї-галереї, де
кожний відвідувач має можливість за власним бажанням залишити
рисунок чи запис у Книзі відгуків, заявити про свою індивідуальність
шляхом власної системи прийомів в творчій роботі, визначають процес
внутрішніх зрушень в людині. Формування естетичної культури, яка є
першим кроком до процесу трансляції культурних і духовних цінностей
особистості, завжди було і буде актуальним.
Основою естетичної культури є естетичне почуття, особлива
емоційна чутливість до прекрасного в природі і людині. Розвивати
здібності учня до повноцінного сприйняття і правильного розуміння
прекрасного в мистецтві і дійсності необхідно з раннього віку, а одним із
засобів формування естетичної культури школяра є відвідування музеїв,
бо саме в музеї здійснюється зберігання, вивчення і експонування
пам’яток природи, матеріальної і духовної культури людства, залучення
до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
Як зазначають науковці, становлення естетичного руху тісно
пов’язано з розвитком цивілізації, безпосередньо з формами художньотворчої діяльності людини, а також з проблемою видової специфіки
мистецтва, що призводить до виникнення основних видів мистецтва:
«Композитор більш глибоко сприймає картину природи слухом,
художник – зором, насолоджуючись не звуками, а красою форм, грою
ліній, світлотіні, кольору. Одна й та ж дійсність різними сторонами
схвачується і музикантом, і художником, і відповідно відображується в
різних видах мистецтва» [2].
Проблема особливостей художньо-педагогічної інтерпретації
творів мистецтва, представлених на тематичних виставках в музеїгалереї під час проведення фестивалів, та міждисциплінарний підхід до
викладання в приміщенні музею дисципліни «Історія мистецтва, науки
і техніки» дає можливість дослідити на основі малюнків учасників
проблеми трансляції матеріальних і духовних культурних цінностей,
вирізнити засоби і методи, які впливають на формування ціннісних
орієнтирів у молоді. Художню та музичну освіту як засоби формування
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духовно-культурних цінностей особистості одержує учень, який бере
участь у проведенні занять з образотворчого мистецтва, що проходять
в досліджуваному музеї-галереї і мають навчальну, виховальну,
розвивальну мету для учнівської молоді.
Виконуючи вправи з художнього мистецтва, вивчаючи на екрані
слайди картин братів Бурлай, на яких відображена краса первісної
або зміненої людиною природи, водять аналіз матеріалу у вигляді
дискусій що до запропонованого художнього твору, визначаються:
вид мистецтва, жанр, колір, розміщення головних і другорядних
деталей, способи виразності, за допомогою яких художник впливає
на емоції глядача. Картини братів Бурлай, на яких митці майстерно
відображали красу людської праці в епоху індустріалізації ХХ століття,
творчий ентузіазм того часу, охоплюють історіографію розвитку науки
і техніки від близького Заходу до далекого Сходу та дають можливість
познайомитися із засобами художньої виразності в скульптурі, живописі,
графіці, архітектурі. Практичні завдання після огляду слайдів картин
братів Бурлай дають можливість взяти участь у мистецьких конкурсах і
продемонструвати свої почуття у вигляді рисунка.
У травні 2016 р. підійшов до завершення 6-й фестиваль творчості
«Естетична математика». Учнівська молодь в своїх малюнках (1369
рисунків залишилося в архіві музею-галереї) відобразила розуміння
математики. 21 травня 2016 р. музичним концертом «Музика і
математика», в якому прозвучали твори композиторів Й. С. Баха,
Л. Бетховена, Й. Гайдна, К.Черні, Ф. Ліста, І. Берковича, Е. Гріга, Е.
Сигмейстера, М. Шмітца та ін. школярі Запорізьких музичних шкіл
ЗДМШ № 5 і № 6, школи мистецтв ЗШМ № 1 та їх педагоги Рибалова
О. В., Брик Л. В., Д’яконова Н. М., Коваль Е. А. відкрили 7-й фестиваль
творчості «Природнича кольористика» в рамках проекту «Музей і
школа». Він проходитиме упродовж 2016-2017 учбових років. Чуйко
Н. М., керівник 6 класу ЗОШ № 77, у своєму записі від 11.01.2017 р.
відзначила: «Музей кераміки ‒ це не просто музей, це дійсно творча
лабораторія, в якій мої учні, по їх словам, хотіли б залишитися надовго і
тут навчатися, щоб дізнатися ще більше нового й цікавого. Інформації і
емоцій, які одержали тут діти, вони навряд чи ще де одержували».
В самому приміщенні музею-галереї для відвідувача створена
атмосфера творчого пошуку: оформлені музейні експозиції, ілюстрації
по темі творчого фестивалю, поряд з якими проходить обговорення
творів образотворчого мистецтва, ‒ як створити художній образ, засвоїти
художні прийоми, які використати матеріали, ‒ отже поповнюються
знання про колористику, про види й жанри мистецтва, про народні
промисли та ін. Аналізуючи організацію і проведення фестивалів різних
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за напрямком дисциплін, досліджуючи рукописи і рисунки, в яких
відображена ступінь вивчення учасником оточуючої дійсності, можемо
зазначити: простежується творчій пошук в учнівської молоді і поривання
учасника до більш точного осягнення навколишнього середовища.
Проведення в музеї-галереї семи фестивалів художньої творчості
учнівської молоді, які відрізняються вільними формами організації
художніх методик, експерименталізмом, створенням сприятливих
умов для духовної самореалізації особистості, вимагає, з погляду на
новітні концепції сучасних проектів, дослідити та виявити особливості
впровадження нових форм і жанрів мистецтва в фестивальному русі.
Творчий підхід до викладання в приміщенні технічного музею вправ з
художнього мистецтва по темі фестивалю вимагає і від музеєзнавців і від
учасників творчої фантазії, інтелекту, роздумів з олівцем в руках – адже
процес створення будь-якого рисунка це прагнення до бездоганності
мистецтва.
Своєрідність малюнка, на якому простежуються пошуки власного
стилю найбільш придатного до розкриття почуттів, народжується не
з копіювання існуючих артефактів музейних експозицій, а з певних
відчуттів від побаченого і почутого. Інтерес до найдавнішого виду
образотворчого мистецтва ‒ рисунка, як особливої галузі художньої
творчості індивіда, може служити приводом для розкриття його
цілеспрямованості і особливості, виявлення певних тенденцій і певного
світосприйняття, формування трансляції духовних і культурних
цінностей особистості. Дослідження рисунків дає можливість
проаналізувати стан особистого ставлення автора творчої роботи до
зображуваного. Процес індивідуального, властивого тільки творцю
«почерку», відображення глибоких почуттів митця, пошуки пластичної
мови, найбільш придатної для того, щоб розкрити світ уявлень та
відчуття ‒ особистістної своєрідності, що є важливим чинником у
формуванні духовно-культурних цінностей особистості, не зазнав
достатнього вивчення і висвітлення науковцями в музеях технічного
профілю України.
Як зазначає Раїса Кункіна: «Мистецтво рисунка за своєю природою
надзвичайно багатогранне. Йому близькі і вдумливі філософські
роздуми, і лірична інтонація. Рисунок проходить через весь процес
здійснення творчого задуму і завдяки безпосередності відтворення
баченого особливо яскраво розкриває ставлення автора до дійсності.
Як пластична основа всіх видів образотворчого мистецтва, джерело і
душа всіх видів зображення, рисунок, тонко відображаючи своєрідність
художницької натури, дозволяє глибше зрозуміти особливості
світосприйняття й творчого методу автора» [3].
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Тому залучення до участі у фестивалі, проведення вправ з
образотворчого мистецтва і музичного мистецтва в приміщенні музеюгалереї, коли відвідувач може вільно зобразити у вигляді рисунка свої
почуття від дотику до історії, споглядання музейних експозицій ‒ це
початок процесу формування трансляції культурних цінностей з метою
збереження і примноження історії розвитку мистецтва, науки і техніки.
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Я.П. КУЛІКОВ – ЗАСНОВНИК МУЗЕЮ МЕТАЛУРГІВ
Бєлікова Л.Л. (Дніпро)
В 1986 р. з метою виховання молоді на трудових традиціях
металургів України, формування їх активної життєвої позиції,
профорієнтації, підвищення престижу професії металурга
був
створений музей металургів України. Відкриттю музею передувала
велика організаторська, пошукова та наукова робота при керівництві та
сприянні Я. П. Кулікова і ветеранів металургійної галузі.
Була створена експозиція з 1600 експонатів, яка розкривала історію
розвитку металургійної галузі. На протязі більш 20 років, проробляючи
і доповнюючи джерела, експонати – документи заводів, металургів, їх
біографії, спогади,– співробітники музею бачать, як ретельно, з великою
відданістю своїй справі були зібрані, оброблені, систематизовані
експонати. В 90-і роки створені нові унікальні експонати, такі, як
електронна карта розміщення металургійних заводів України, макет
доменної печі ДП-9 «Криворіжсталь», яка була відремонтована в 2010
році, тобто електрифікована з звукозаписом на українській, англійській,
російській мовах, а також макети, виготовлені робітниками – умільцями
металургійної промисловості.
На цей час в музеї зібрано більше 26 тисяч експонатів по гірничо12

металургійному комплексу України, постійно проводяться виставки,
приурочені до ювілейних дат видатних металургів, вчених, в тому числі
підготовлена та експонується виставка, присвячена 100-річчю з дня
народження Я. П. Кулікова. Традиції, закладені Я. П. Куліковим, О. О.
Александровим, А. Т. Єсауловим, В. Ф. Мазовим і багатьма іншими
ветеранами, завжди будуть основою, на якій базується музей металургів
України.
Життєвий шлях Я. П. Кулікова багатогранний. Народився Я.
П.Куліков в селянській родині в селі Чеково Володимирської області
в 1915 році. Після закінчення школи, ФЗУ (фабрично-заводське
училище) працював слюсарем, з 1933 по 1938 рік вчився в Сибірському
металургійному інституті. Трудову діяльність металурга Я. П. Куліков
почав в Донбасі в 1938 році на металургійному заводі «Азовсталь», де
спочатку працював диспетчером доменного цеху, газівником доменної
печі, начальником зміни.
Передвоєнна п'ятирічка – країна має потребу в металі; зміна,
керівником якої був Я. П. Куліков, видала 1614 т чавуну, встановивши
світовий рекорд.
З 1939 по 1945 роки служив в Радянській Армії, воював на
Карельському фронті в 52-й Гвардійській дивізії. За зразкове виконання
завдань по боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками та
проявлений героїзм нагороджений багатьма орденами і медалями.
Після закінчення війни Я. П. Куліков повертається на завод
«Азовсталь», де проходить шлях від начальника зміни до директора
заводу. Ставши директором, за спогадами службовців, він залишається
простою та сердечною людиною. Однаково рівно та шанобливо ставиться
до робітників та службовців. Він продовжує брати найактивнішу участь
в роботі по удосконаленню технології плавлення чавуну, впровадженню
зволоження дуття та зріст його температури, підвищенню тиску газу під
колошником, що дає значний ефект: продуктивність печей піднімається
на 3 – 5% та в півтора рази зменшується викид пилу. Вступають в дію
нові відділення на заводі, приділяється велика увага якості продукції,
наприклад, прокату заводу по випуску рейкової сталі на основі
відпрацьованої технології раціонального прокатування. Вирішуються і
багато інших питань по випуску якісної продукції заводу.
З 1957 по 1961 роки Я. П. Куліков працює начальником
Управління металургійної промисловості Донецького Раднар госпу,
с 1963 – заступником Голови Української Верховної Ради народного
господарства. В 1965 році його призначено начальником Головного
Управління металургійних заводів Міністерства чорної металургії
УРСР.
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З 1965 по 1981 роки Я. П. Куліков – міністр чорної металургії УРСР.
Величезний організаторський талант, висока творча працездатність,
фундаментальні знання, зрівноваженість, пристрасть до роботи
дозволили Я. П. Кулікову згуртувати навколо себе керівників підприємств
і добитися значних досягнень металургійної промисловості в Україні.
Відбудовані зруйновані війною металургійні агрегати, збудовані
нові, досконалі для того часу доменні та мартенівські печі, конвертерні
цехи, коксові батареї, прокатні стани. Величезна робота проведена по
відбудові та будівництву нових гірничозбагачувальних комбінатів та
ряду шахт. В 1973 – 1974 роках на заводі «Азовсталь» введено в дію
комплекс товстолистовий стан «3600» продуктивністю 1,75 млн. тон
листу в рік. В 1974 оці на заводі «Криворіжсталь» вводиться в дію
доменна піч № 9 з корисним об'ємом 5 тис. куб. м та з проектною
міцністю 4 млн. тон переробного чавуну на рік.
Майже на всіх металургійних підприємствах впроваджена
інтенсифікація металургійних процесів за рахунок широкого
застосування кисню, збільшення природного газу, підвищення
температури гарячого дуття в доменних печах та сталеплавильних
агрегатах.
Ще одна знаменна віха в його трудовій діяльності: Колегія
Міністерства чорної металургії УРСР та Президія Українського
Республіканського комітету профспілки під керівництвом голови
колегії міністра Я. П. Кулікова підписують Постанову про створення,
перспективний напрямок та колегіальне керівництво Музею трудової
Слави металургів України.
В 1986 році у відповідності з наказом від 11.02.1986 № 76 на основі
рішення Ради Міністрів УРСР 8983/47 від 08.10.18985 р. був створений
музей металургів України як самостійна організація, яка до сих пір,
підтримуючи традиції металургів, продовжує творчу діяльність в сфері
музейної роботи.
На протязі багатьох років Я. П. Куліков сполучає господарську
роботу з науковою та суспільною діяльністю, обирався депутатом
Верховної Ради СРСР п'яти скликань.
Вийшовши на пенсію в 1982 році Я. П. Куліков стає
головним редактором збірника «Металлургическая и горнорудная
промышленность» (котрий до цього часу функціонує), очолює Раду
ветеранів металургів України. До його бойових нагород додались
ордени Леніна, орден Жовтневої революції, орден Трудового Червоного
прапора, знак Пошани і медалі.
Підготовлена виставка в музеї металургів до 100-річчя з дня
народження Я. П. Кулікова буде спогадом про людину, яка присвятила
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своє життя на благо своєї Батьківщини, у якої саме життя – Подвиг. Його
самовіддане служіння одній з відповідальніших професій – металурга –
втілює в собі високий професіоналізм, відповідальність, творчий підхід,
працьовитість, а поряд з тим коректність, чуйне та душевне ставлення
до товаришів по праці, турботу про їх побут, здоров'я,- являється
прикладом для наслідування молодого покоління.

МУЗЕЙНИЙ НАПРЯМ В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
ПАМ‘ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
Бичковська Г.М. (Київ)
У 1991 році виникла потреба у створенні спеціальної інституції,
що займалася б вивченням, збереженням, відновленням, використанням
пам’яток історико-культурної спадщини України, пропагандою історичної минувшини, залученням молоді до її вивчення, тому було
створено Центр пам‘яткознавства Національної академії наук України
і Українського товариства охорони пам‘яток історії та культури (далі
Центр).
Центр розробляє теоретико-методологічні основи вивчення, збереження та використання як нерухомих, так і рухомих пам’яток культурної
спадщини – музейних предметів. Досліджує актуальні проблеми
історії та стану сучасного українського пам’яткознавства, музеєфікації
пам’яток, місця і ролі вітчизняної культурної спадщини у духовному
відродженні українського народу. Центр підтримує та координує
діяльність своїх регіональних відділів: Південноукраїнського, ПівнічноСхідного, Східно-регіонального, Кримського, Бахмутського, що
працюють на громадських засадах.
На жаль, на сьогодні більшість відділів зазнали структурних
реорганізацій, зокрема два останніх помітно скоротили роботу у
зв’язку із політичними подіями, але, незважаючи на це, робота з
пам’яткоохоронної справи продовжується майже у всіх регіонах України.
Центр пам’яткознавства та його регіональні відділи впроваджують
у практичну роботу громадських і державних пам’яткоохоронних
організацій, музейних установ результати своїх фундаментальних
досліджень, що являють собою пріоритетний напрям науково-дослідної
роботи установи.
Протягом 1991–2016 рр. проведено близько 30 науково-дослідних
робіт, що розкривають комплекс досліджень багатопрофільного характеру.
15

Ось, наприклад, декілька планових тем, які торкаються питань
музеєзнавства:
- «Створення Каталогу та Довідника нерухомих пам’яток
українського козацтва XVI–ХVІІІ ст.» (1997–2000 рр.);
- «Історія створення і діяльності науково-технічних музеїв в
Україні» (1996–1999 рр.);
- «Проблеми дослідження археологічних пам’яток та їх
висвітлення у музейній експозиції» (1999–2002 рр.);
- «Розробка методичних рекомендацій до визначення каталогізації
та музеєфікації нерухомих пам’яток українського козацтва XVI–XVIII
ст.» (2007–2011 рр.);
- «Актуалізація науково-технічної спадщини в пам’яткоохоронній
та музейній діяльності» (2012–2014 рр.) тощо.
Матеріали планових тем знаходять своє відображення у друкованих
виданнях, що виходять під егідою Центру. На сьогоднішній день
налічується чотири періодичні фахові видання з історичних наук та
мистецтвознавства, загалом понад тридцять монографічних видань
щороку виходить під грифом Центру. Наприклад, у 2016 році Центр
пам’яткознавства видав і взяв участь у виданні монографій, довідників,
тематичних збірників (колективних наукових праць), бібліографічних
посібників, журналів, газет обсягом 414,59 друкованих аркушів.
Музеєзнавчий аспект присутній майже в усіх виданнях Центру.
У періодичних фахових виданнях, таких як «Праці Центру
пам’яткознаства», одним з найбільш пріоритетних є розділ
«Музеєзнавство», в якому не тільки співробітники Центру, а й колеги
з інших установ та різнопрофільних музеїв висвітлюють найрізноманітніші проблеми музейної справи та шляхи їх вирішення. У
науковому журналі «Питання історії науки і техніки» майже кожен
розділ торкається, так чи інакше, музеєзнавчих питань, пам‘яток чи
історичних постатей, що пов‘язані з пам‘ятками науки і техніки.
Також Центром видаються монографічні дослідження співробітників на музеєзнавчу тематику: «Український технічний музей»
(2008), автори: д. т. н. Гріффен Л.О., к. т. н. Константинов В.О.;
«Археологічне музейництво» (2010), енциклопедичний довідник, автор
укладач, к.і.н. Д.В. Кепін; «Актуалізація науково-технічної спадщини в
пам’яткоохоронній та музейній діяльності» (2014 р.) під редакцією д. т. н.,
професора Л.О. Гріффена, та найвагоміший доробок останніх років – це
випуск у 2012 році колективної монографії «Основи пам’яткознавства»,
де було зроблено спробу в систематизованому вигляді викласти основні
проблеми пам’яткознавства та пам’яткоохоронної справи, що також є
невід’ємною частиною музеєзнавства.
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Пропозиції фахівців Центру враховуються при підготовці законів
України та державних програм щодо збереження різних видів рухомої
і нерухомої культурної спадщини, реального впливу на покращення
стану пам’яток.
Центр є єдиною академічною установою, що займається музейною
справою і підтримує стосунки з різними науковими та громадськими
організаціями, завдячуючи чому щороку проводяться близько десяти
міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних
конференцій, читань, круглих столів з проблемних питань, що
удосконалюють досвід роботи музеїв («Нові дослідження пам‘яток
козацької доби в Україні», «Зарембівські читання», «Сіверщина в
історії України», «Церква, наука, суспільство», «Актуальні питання
історії науки і техніки», «Український технічний музей: історія, досвід,
перспективи» та ін.), за результатами яких обов‘язково видаються
матеріали конференцій. Також на базі Центру діє Асоціація музеїв
технічного профілю.
Одним з найвагоміших досягнень наукової роботи Центру є
започаткований в установі науковий напрям – пам’яткознавство,
який отримав офіційне визнання ВАК – наказом № 263 від 29 травня
2006 р. введено нову спеціальність – «26.00.05 – Музеєзнавство.
Пам’яткознавство».
Досить серйозною проблемою для музеїв є недостатня кількість
професійно підготовлених фахівців. На Україні є тільки два вузи –
Харківська академія культури та Київський національний університет
культури і мистецтв, які готують фахівців за спеціальністю «музейна
справа», «історик-музеєзнавець»; більшість студентів останнього
проходить практику саме в Центрі пам‘яткознавства. Зокрема, при
Центрі діє аспірантура та Спеціалізована вчена рада зі спеціальності
– Музеєзнавство. Пам’яткознавство, що надає можливість молодим
науковцям підтвердити свою професійність та отримати науковий
ступінь кандидата історичних наук. На сьогодні вже захистилось 35
дисертантів.
Першим здобувачем наукового ступеня кандидата історичних
наук при Центрі започатковано дослідження на музеєзнавчу тематику.
Музеї, як особливий вид соціокультурних інститутів, займають важливе
місце в сучасному суспільстві, тому дослідження як теоретичного, так і
прикладного характеру у музейній галузі стають темами дисертаційних
робіт значної частини науковців. Серед дисертацій виділено роботи,
присвячені історії окремих музейних установ, етапам їх становлення
та розвитку, основним видам діяльності музейних закладів, вкладу
окремих музеїв чи сукупності музеїв певного профілю у розвиток
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музейної справи України: І. В. Нікітіна (2010 р.), І. Ф. Стельмах (2012
р.), В. В. Машталір (2014 р.), О.В. Харченко (2015 р.) та ін.
На особливу увагу заслуговують питання вивчення, охорони
та збереження археологічної спадщини у музейних установах
України та країн Європи. Істориком Д. В. Кепіним виділено окремий
науковий напрям у музеєзнавстві та пам’яткознавстві – археологічну
скансенологію та роозроблено концептуальні засади створення різних
археологічних музеїв – “археопарків” з історії первісного суспільства.
Дослідник Д. Р. Кобалія висвітлив проблеми музеєфікації об`єктів
підводної спадщини на прикладі експозиції кораблів Дніпровської
гребної флотилії 1736–1739 рр. в музеї історії запорозького козацтва на
о. Хортиця. Археолог А. В. Костенко присвятив дисертацію проблемам
формування, зберігання та використання археологічних фондів
Херсонського обласного краєзнавчого музею.
Унікальні пам’ятки образотворчого мистецтва – українського
церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника та Західноєвропейських
гобеленів ХVI—XIX ст. з колекції Національного музею мистецтв
імeні Богдана та Варвари Ханенків, стан їх збереження, способи
консервації та реставрації, рекомендації щодо збереження на основі
сучасних технологій висвітлені у наукових дослідженнях істориків,
мистецтвознавців Вариводи А. Г. та Яреми-Винар О.С. Дисертаційна
робота А. О. Титаренко висвітлює питання особливостей збереження,
вивчення, музеєфікації, експертизи та експонування творів тонкої
кераміки у вітчизняних музеях та поповнення ними Музейного фонду
України.
Всебічне дослідження пам’яток науки і техніки, зокрема в галузі
астрономії, авіації та залізничної техніки знайшли своє відображення у
дисертаційних дослідженнях С. А. Салати (2015 р.), Н. П. Боротканич,
В. Д. Романенка, С. В. Ромадіна. Дослідниками розроблені теоретичні
основи і базова система проведення реконструкції втрачених зразків
техніки, вироблено практичні рекомендації щодо їх музеєфікації та
експонування.
Також Центр сприяє вже сформованим науковцям отримати звання
старшого наукового співробітника, Заслуженого працівника культури
України (чи Заслуженого діяча науки і техніки України).
Таким чином, Центр пам‘яткознавства вирішує актуальні на
сьогодні проблеми в музейній галузі, а саме: вивчення теоретикометодологічних основ збереження та використання як нерухомих,
так і рухомих пам’яток, шляхом виконання науково-дослідних робіт;
висвітлення новаторських ідей співробітниками Центру та їх колегами
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шляхом видавничої діяльності; популяризація музейної справи та
вихід на міжнародний рівень завдяки проведенню науково-практичних
конференцій; розширення регіональних досліджень завдяки своїм
відділенням; підвищення прикладної складової досліджень, її активного
впровадження у повсякденну музейну практику, шляхом підготовки
наукових кадрів вищого рівня. Можна з впевненістю сказати, що Центр
на сьогодні є незамінною складовою у розвитку та популяризації
музейної мережі.

АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПЛЕКС СПОРУД
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Бова І.С. (Переяслав-Хмельницький)
Пам’ятки архітектури, залишені нам творцями минулих епох,
становлять вагому частину багатої культурної спадщини України.
Пам’ятки дерев’яного зодчества несуть в собі інформацію про життя
народу, про розвиток національної культури та відіграють важливу роль
у пізнанні історії, вихованні почуття патріотизму і відданості своїй землі.
Найкраще збереглися ті об’єкти, що в свій час були виявлені музейними
працівниками та перевезені на території музейних комплексів.
У Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини,
що у Переяславі-Хмельницькому на плато урочища Гора, таких
пам’яток – свідків народної пам’яті і мудрості зібрано досить значну
колекцію. Зокрема, на території цього комплексу у західній частині
плато розмістився Музей історії лісового господарства, що об’єднує
у своєму складі оригінальні пам’ятки дерев’яного зодчества кінця
ХІХ ст. – шишкосушарню, хату та повітку лісного кордону, комору та
елементи смолокурні. Цей архітектурний комплекс був сформований не
одночасно, а поступово, по мірі виявлення та перевезення будівель.
Першими були перевезені та встановлені хата та повітка лісного
кордону. Ці будівлі виявлені групою працівників музею під час
комплексної експедиції у Мирчанському лісництві Бородянського
району Київської області у 1969 році. Хата і повітка стояли в одному
дворищі у межах лісу. Їх будівництво відбулося у 1900-1910 р.р., а самі
вони представляли історичну, етнографічну та архітектурну цінність.
Лісові кордони – це житлові та господарські будівлі для посадових
осіб лісової охорони. Для забезпечення виконання належної охорони
ввіреного лісового фонду для лісників будували за державний кошт
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житлові будинки за типовими місцевими проектами –– одно- або
двохквартирні будівлі. Згідно історичних даних лісові кордони на
початок ХХ ст. до 1917 року ще перебували на державному утриманні
відповідно до Лісового статуту, затвердженого 11 листопада 1802 р. [5].
Виділялися кошти із державного казначейства ще й для благоустрою та
догляду за цими будинками [5, c. 25-37].
Хата лісного кордону прямокутної форми, десятикамерна, поділена
на три частини, кожна з яких має окремий вхід. Дві частини – на
причілкових боках з дерев’яними ґанками, оздобленими різьбленими
колонами – однотипні квартири для лісника та лісового об’їждчика.
Вони складаються з кімнати, кухні, сіней та прихатньої комори.
Посередині будівлі ще одна частина – має вхід з тильного боку – так
звана «чиновницька», складається з кімнати та сіней. У кожній окремій
квартирі хати є цегляна піч, а в одній із них – ще й груба.
Каркас стін будівлі покладений в зруб косий замок із соснового
дерева, дубові підвалини поставлені по кутах на каменях, внутрішні
перегородки хати – горизонтальна закидка в шули, стеля – з дошок в
розбіжку. Будівля зовні не мазана, всередині побілена крейдою лише
житлова частина. Підлога дерев’яна на лагах. Дах високий, двосхилий,
критий дранню. Крокви скріплені попарно зверху тиблями, нижні
частини – поперечними жердинами з підпорками. З причілкових боків
у дощаних фронтонах – дверцята, що ведуть на горище. Будівля має 9
вікон та 3 зовнішніх дверей: п’ять вікон на чільному боці, по два вікна
і одні двері – на причілкових боках, одні двері – з тильного боку. Вікна
зовні закриваються віконницями [3].
Під час встановлення на території Музею у цій будівлі були
проведені реставраційні роботи. Зокрема, на даху довга дрань замінена
на коротку; замінені дошки підлоги, які були в дуже поганому стані;
печі, груба і фундамент викладені з нової цегли. Всередині у квартирі
житла лісника стіни помазали глиною. При встановленні у дворищі на
території музею чільну стіну хати зорієнтовано на схід.
Повітка лісного кордону в автохтонному середовищі була дводільна
та використовувалася для утримання коней, зберігання реманенту:
возів, саней, знарядь праці по обробці лісу. Будівля повітки має каркасне
заповнення стін горизонтальною дерев’яною закидкою у шули. Дах
двосхилий, критий довгою дранню. Крокви даху зв’язані попарно
тиблями та кріпляться до ощепин, що лежать на шулах. У повітці двоє
дверей: більші – ворітні двопільні, менші – однопільні. Підлога земляна,
стеля відсутня [2].
Під час встановлення на території Музею ця будівля зазнала певних
змін: були проведені реставраційні роботи покрівлі та не встановлено
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перегородку всередині. Внаслідок цього приміщення стало однодільним.
Довга дрань покрівлі замінена на коротку.
У лютому 1973 р. під час наступної етнографічної експедиції
працівників музею в Іванківський район Київської області була виявлена
смолокурня. Тоді ж було підписано договір про її перевезення. Пізніше
в 1974 р. комплекс смолокурні був доповнений ще двома жолобами –
дерев’яним та металевим.
В серпні 1973 р. на території Розважівського лісництва Іванківського
району науковими співробітниками було виявлено шишкосушарню
– унікальну споруду будівництва кінця XIX ст. за проектом А.П.
Гоголіцина – В.Г. Каппера по типу вогнедіюча барабанна сушильня із
висувними решітками. У музеї місце встановлення для шишкосушарні
було обрано біля будинку лісного кордону, бо ця господарська будівля
має безпосереднє відношення до справи лісорозведення і призначена
для добування насіння із шишок шпилькових порід дерев.
Будівля шишкосушарні дерев’яна, однодільна, двохярусна, на
дубових підвалинах, що лежать по кутах на каменях. Стіни побудовані з
соснових пиляних брусів у відкритий зруб без лишку, не мазані, підлога
– земляна долівка. Дах високий двосхилий. Стеля не повна дощана, у
стелі на горище отвори, через які завантажуються шишки у барабани.
Споруда має шість вікон. Вхідні двері однопільні. Зліва від вхідних
дверей – дерев’яні східці, що ведуть на другий ярус, одні – зовні, інші
– з середини. З вулиці їх використовували для завантаження шишок
з рухомого складу (возів) на горище, а в середині – призначені для
доступу до другого ярусу. [4]
У музейному дворищі лісового кордону стоїть ще й комора для
зберігання зерна. Вона збудована у кінці ХІХ ст. місцевими майстрами
у селі Дениси Переяславського повіту Полтавської губернії (нині
Переяслав-Хмельницький район Київської області).
Ця господарська споруда побудована з тесаних дубових та осикових
колод в зруб з лишком. Підвалини будівлі лежать на кутових каменях.
Комора не мазана. В плані споруда квадратної форми, складається з
двох частин: відкритого ґанку, облаштованого чотирма різьбленими
колонами та однодільного закритого приміщення. Відкрита і закрита
частини комори знаходяться під одним спільним чотирисхилим дахом,
вкритим оцинкованим залізом. Підлога дощана [1].
Ці будівлі в умовах музейної експозиції гармонійно вписані
в природне середовище та скомпоновані у єдиний архітектурний
ансамбль. Кожна дерев’яна пам’ятка має архітектурні та конструктивні
особливості характерні для Середньої Наддніпрянщини.
Після перевезення ці споруди пройшли наукове опрацювання: на
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кожен об’єкт виготовлено паспорт та облікову картку об’єкту культурної
спадщини з метою внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України для надання їм статусу пам’ятки місцевого значення.
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МУЗЕЙ-ДІОРАМА «БИТВА ЗА ДНІПРО В РАЙОНІ
ПЕРЕЯСЛАВА І СТВОРЕННЯ БУКРИНСЬКОГО
ПЛАЦДАРМУ ВОСЕНИ 1943 РОКУ»:
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Бойко Н.А. (Переяслав-Хмельницький)
5 травня 1975 року відбулося урочисте відкриття Музею-діорами
«Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського
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плацдарму восени 1943 року», який став унікальним і своєрідним
пам’ятником великому подвигу нашого народу.
Автори діорами – військові художники московської студії ім. М. Б.
Грекова народний художник СРСР П. Т. Мальцев і народний художник
Росії М. С. Присєкін. Діорама (довжина – 28 м, висота – 7 м) має велику
художню, естетичну, культурну та історичну цінність. І колишнім
історикам, і нинішнім забракло сміливості виділити Букринську битву
окремою темою в історії війни. Надто вже колосальні втрати були в ній
з нашого боку. Музей-діорама перший і єдиний, який це зробив, а саме –
виділив бої на Букринському плацдармі окремою темою. А чого вартий
один тільки штрих: Дніпро можна побачити в його первозданному
вигляді тільки на діорамі?! Десятки спеціалістів дійшли висновку, що
діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава…» є найбільш вдалою
роботою грековців. Вона написана з фотографічною точністю, визнана
спеціалістами зразковою і стала шедевром радянського батального
живопису.
Музей-діорама знаходиться у Вознесенському соборі (1695 – 1700
рр.), який за прямим призначенням не використовувався ще з 30-х років
ХХ ст., а стояв занедбаний. У радянські часи широко практикували
використання культових споруд під заклади культури. Музейна
експозиція фактично врятувала храм від повного руйнування.
Спочатку ніяких запитань, підкреслюю – ні одного – не було про
несумісність діорами і собору. Почали виникати поодинокі запитання
в кінці 80-х років минулого століття. А в 1991році (рік розвалу
Радянського Союзу) раптом масове прозріння, всі за обов’язок вважали
висловити своє негативне ставлення до розміщення діорами в соборі.
Спочатку – колективна сліпота, потім – колективне прозріння. Але і
те, і друге по указці зверху. Агонізуюча компартія як за рятівне коло
вхопилася за церкви, намагаючись зберегти своє панування, чудово
знаючи, що церква була, є і буде ефективним знаряддям для тримання
народу в покорі, провідником ідей пануючих верств.
Сьогодні мафіозно-олігархічна система, яка скрупульозно
вибудовувалася 25 останніх років і яка нищить не тільки країну, але й
етнос, що її населяє, дуже активно будує нові церкви та повертає старі.
Повернення це часто-густо відбувається насильницьким шляхом, що
сором’язливо називається рейдерським захопленням. І не важливо,
що в цій культовій споруді знаходиться музей. І приміщення для цього
музею немає. Маючи колосальну підтримку з боку влади, церква діє
досить агресивно, відчуваючи безкарність та знищуючи музеї, пам’ятки
архітектури.
За Вознесенський собор розпочалася і ведеться безкомпромісна
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боротьба між двома конфесіями Української православної церкви
Київського та Московського патріархатів. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. при
Свято-Вознесенському соборі була зареєстрована громада Української
православної церкви Київського патріархату. Відправи громада
проводила тільки у великі свята під стінами храму. Потім цій громаді
була передана дзвіниця Вознесенського монастиря, яка їй належить уже
десять років.
Були спроби прихильниками Московського патріархату проводити
відправи в середині храму серед експонатів Музею-діорами. Після
кількох таких відправ від цієї затії самі ж і відмовилися.
Синод УПЦ прийняв рішення від 10 лютого 2011 року створити
на місці двох музеїв НІЕЗ «Переяслав» (Музею одягу та Музеюдіорами) чоловічі монастирі УПЦ МП. Музей одягу таки вдалося
знищити. Що стосується Музею-діорами, то Міністерству культури
довелося спростовувати інформацію про наміри передачі до УПЦ МП
Вознесенського собору. За словами Віктора Вечерського, тодішнього
першого заступника голови Державної служби з питань національної
культурної спадщини, говорити про перенесення діорами або про передачу
Вознесенського собору релігійній громаді зарано, і жодних документів
або звернень з цього приводу до Мінкульту та до Держкультурспадщини
поки що не надходило. «Тільки після позитивного вирішення питання
про добудову нового приміщення музею, перенесення полотна діорами
та проведення реставрації самого собору обговорення самої можливості
передачі храму релігійній громаді матиме якийсь сенс. Скільки часу
на це знадобиться – сьогодні теж важко прогнозувати», – зазначив В.
Вечерський.
Цілком і повністю поділяючи думку Віктора Васильовича,
доведеться зробити деякі уточнення. Приміщення історичного музею, в
якому планувалося розмістити діораму, будується вже майже 40 років. І
якщо колись жевріла іскорка надії, що це будівництво врешті-решт буде
завершене, то нині такої надії немає. Відносно проведення реставрації
самого собору. У 2007-2008 роках реставраційні роботи були проведені.
Але було б краще, якби їх взагалі не проводили, тому що тоді дах не
протікав, а після «ремонту» – тече. Неякісним «ремонтом» цікавилася
прокуратура, але до відповідальності так ніхто і не був притягнутий.
Розміщення музею у Вознесенському соборі – далеко не найкраще
вирішення цієї проблеми. Та для діорами альтернативного приміщення
відповідних розмірів й з необхідними кліматичними умовами в місті
немає.
У соборі постійний температурний режим – температура не
піднімається вище 17 градусів протягом усього року. Тому діорама,
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незважаючи на те, що вона тут знаходиться уже 42 роки, збереглася
цілком задовільно.
Крім цієї ключової проблеми є ще й інші проблеми. Військова
техніка, що знаходилася біля музею-діорами, перевезена до Меморіалу
Слави і віддана на поталу сучасним варварам.
Через недостатню охорону унікальну колекцію зброї часів війни
довелося зняти з експозиції і передати до фондосховища.
Долаючи труднощі музей працює, приймає відвідувачів з усього
світу та отримує відгуки захоплення і потрясіння.
…Із «Книги відгуків та побажань»:
«Очень впечатляюще. Лично я, Писачкин Александр Алексеевич
из города Саранска, из 2 дивизиона 214 артиллерийского полка, был
потрясен. Я увидел и пережил вторично то, что пережил в сентябре 1943
года».
Група екскурсоводів з багатьох областей України залишила такий
запис: «По роду работы своей нам часто приходится бывать в разных
музеях и самим проводить экскурсии. Но никогда еще не приходилось
видеть столь органичного соединения места и темы. Храм сам по себе
– место святое. И дело, за которое жизнь свою бойцы наши отдали, –
свято! Знакомство с музеем оставило неизгладимый след в душах наших.
Огромное спасибо тем, кто создал этот музей, тем, кто заставляет
каждый раз появляться слезам на глазах у тех, для кого война – история».

ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
ЯК ПРОВІДНА ФОРМА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ
Бондаренко В.В. (Київ)
Ідея створення педагогічного музею в Києві належала видатному
українському педагогу-методисту Тимофію Лубенцю. Засновано музей
було у серпні 1901 року відповідно до Положення про Педагогічний
музей при Управлінні Київським навчальним округом. У 1911 році
на кошти відомого мецената Семена Могильовцева для музею було
збудоване спеціальне приміщення в центрі Києва. Проект розкішної
монументаль¬ної споруди за короткий термін розробив молодий
талановитий київський архітектор Павло Альошин. Першим директором
музею став український педагог-методист Олександр Музиченко.
Музей працював як вели¬кий науково-методичний центр Ки-ївського
навчального округу. Адже, окрім залів для експозиції, в Пе-дагогічному
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музеї були також фахова бібліотека, читальний зал, спеціальні кабінети
для демонстрування на¬вчальних посібників і приладів, зразковий
фізичний кабінет, зала для проведен¬ня масових заходів, довідкове
бюро тощо [1].
Педагогічний музей сьо¬годні є скарбницею національних реліквій
з історії освіти в Україні: у фондах зберігається по¬над 46 тисяч пам'яток
історії осві¬ти, серед яких пам'ятки XV-XVII ст., ко¬лекції підручників,
документів, фо¬тознімків, періодичні педагогічні ви¬дання, педагогічні
посібники XIX-XX ст. [1].
Основними напрямами діяльності Педагогічного музею на
сучасному етапі розвитку є науково-дослідна, науково-фондова,
експозиційно-виставкова та культурно-освітня робота. Вся ця різнобічна
діяльність спрямована на реалізацію місії музею – збереження, вивчення,
комплектування фондів, наукову інтерпретацію та презентацію історії
та сучасного стану української освіти та педагогічної думки [2].
Детальніше зупинимося на одній з провідних форм культурноосвітньої роботи Педагогічного музею України – екскурсійній
діяльності. Оскільки саме завдяки засобам музейної експозиції
відбувається комунікаційний зв’язок з відвідувачами музею, передача
інформації, емоційний та естетичний вплив на реципієнта.
Експозиція музею висвітлює історію становлення й розвитку
освіти в Україні від Трипільської доби до середини ХХ ст. У музейній
експозиції представлені унікальні пам`ятки з історії освіти та культури.
Найдавніші книги з музейної колекції – це інкунабули кінця XV ст., що
ототожнюють культурні зв’язки України та загальноєвропейські духовні
цінності. Окрасою експозиції є стародруковані книги, які побачили
світ у період від початку друкарства до 1830 року. Не менш цікавими
та цінними джерелами вивчення історії педагогіки є також кириличні
видання XVIІ – поч. XX ст. Окрім книг, у музеї експонуються рукописи,
фотознімки, документи та особисті речі відомих українських ученихпедагогів. На окрему увагу в музейній експозиції заслуговує також і
предметна група експонатів. Це різного роду письмове приладдя, зразки
написів на керамічному посуді, бересті, копія графіті зі стін Софійського
собору, численні фізичні прилади, картини тощо. Окрім стаціонарної
експозиції, відвідувачі музею також мають змогу відвідувати тематичні
виставки, які постійно організовуються в експозиційній та виставковій
залах музею. Такі виставки є своєрідним продовженням, доповненням
стаціонарної експозиції. Важливо, що саме тимчасові виставки дають
змогу експериментувати з новими підходами до експонування, апробувати
сучасні музейні технології, спілкуватися з відвідувачами [3, c. 13].
Основними категоріями відвідувачів музею є студенти педагогічних
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вишів, вчителі, вихователі, науковці. Досить часто музей відвідують і
школярі та дошкільники. Вдале розташування будинку Педагогічного
музею України (центр Києва) сприяє тому, що музей не оминають і групи
іноземних туристів. Кожен відвідувач, незалежно від віку чи професії,
може знайти щось цікаве особисто для себе. Так, наприклад, студенти
педагогічних вишів наочно закріплюють курс з історії педагогіки. Вже
звичним явищем у стінах музею стали лекції або навіть залікові заняття,
які проводять з майбутніми вчителями їхні викладачі, використовуючи
при цьому музейну експозицію. Музей також слугує базою для роботи
проекту «Інститут у музеї» (з жовтня 2014 р.), що реалізується спільно з
Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка.
У межах проекту для слухачів курсів підвищення кваліфікації
читається лекція на тему: «Методи, форми та засоби виховання», а
в другій частині заняття проводиться екскурсія музеєм. Екскурсія
має інтерактивний характер: слухачі беруть у ній активну участь,
відповідаючи на запитання та виконуючи низку цікавих завдань.
Також екскурсанти мають можливість ознайомитись з підручниками,
журналами, методичними працями та іншими навчальними виданнями
з фондів музею, які підбираються відповідно до спеціальності
екскурсантів.
Досить цікавими й пізнавальними є екскурсії для школярів та
дітей дошкільного віку. Науковими співробітниками музею розроблені
квестові маршрути по експозиції, інтерактивні презентації «Від пера
до комп’ютера», «Граючись навчаємось», майстер-класи для дитячої
аудиторії. Діти з великим задоволенням виконують завдання, пов’язані
з історією освіти, розгадують загадки та задачі з підручників ХІХ
ст., вчаться виготовляти цери – вощені дощечки для письма, пишуть
перами, грають у давні українські народні ігри тощо. Ці та інші методи
проведення екскурсій сприяють зацікавленню відвідувачів, змушують
пережити певні емоції від побаченого, що спонукатиме їх знову прийти
до музею.
Усі вищеназвані засоби і прийоми екскурсійної роботи є важливою
складовою музейної комунікації. Щорічно Педагогічний музей відвідує
близько 17 000 відвідувачів. Так, за минулий рік музей відвідало 9334
школярів та студентів; 4568 працівників освіти; 400 іноземців; 269
інших відвідувачів. Екскурсійних відвідувань – 10 002, індивідуальних
відвідувань – 7442.
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РЕСТАВРАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ТВОРІВ НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ
Борисенко М.О. Педченко В.О. (Київ)
У фондах Національного заповідника «Софія Київська»
зберігаються проекти відомих архітекторів 1920-60 рр., виконаних в
різноманітних техніках: гуаш, акварель, вугілля, туш, графітний олівець,
темпера.
Художники-реставратори
графічних
творів
заповідника
використовують в своїй роботі загально прийняту методику реставрації
графіки, яка розроблялась в ВХНРЦ ім. академіка І.Є. Грабаря і
опублікована в методичних рекомендаціях «Реставрація творів графіки»
(1995 р.). У реставраційній практиці існують загальновідомі класичні
методи і способи. Проте в кожному конкретному випадку реставратори
повинні творчо поєднувати обов’язкове додержання принципів
реставрації з індивідуальним підходом до кожного зруйнованого твору
графіки.
Методи реставрації творів графіки включають в себе всі основні
процеси, які використовуються залежно від стану пошкодження
пам’ятки. Велике значення мають правільний вибір матеріалів для
реставрації, для чого необхідні знання якостей матеріалів, практичний
досвід реставратора і його висока професійна освіта. Одним з важливих
чинників вдалого виконання реставрації є правильно складений
план реставраційних заходів. Він повинен базуватись на результатах
попередньо проведених лабораторних досліджень, які виконуються
безпосередньо художником-реставратором стосовно кожної пам’ятки.
При дослідженні експонатів реставратору необхідно безпомилково
виділити основні види уражень паперу, визначити послідовність,
необхідних робіт.
На засіданні науково-реставраційної ради заповідника художникреставратор затверджує розроблений план стосовно кожної пам’ятки.
Реставрація архітектурної графіки, яка найбільш складна, це твори,
виконані в змішаних техніках: акварель, гуаш, вугілля, темпера, текучі
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чорнила на складних основах, наприклад, калька, дубльована на картон.
Заслуговують на увагу наступні приклади. Проект: КП-3119 Г2984/2 Арх. Альошин П.Ф. «Проект концертного залу. 1914 р.». Гуаш,
акварель. туш, олівець. Основа: папір, калька, картон. Розмір: 63,0см.х
45,0см. Основа проекту розірвана на два окремих фрагмента. Фарба
неводостійка. Всі види пошкоджень цієї роботи умовно можливо
поділити на дві категорії: 1) виниклі внаслідок природного впливу
часу, під дією оточуючого середовища і 2) механічні. До першого виду
можна віднести поверхневі забруднення: пилове, екскременти комах,
виникнення різноманітних жовтих плям, появлення яких пов’язано
зі складом самого паперу і з методом його виготовлення. До другого
виду можна віднести більшість механічних уражень, зроблених
безпосередньо рукою людини: розриви, залами, втрати, сліди від
пальців, сліди від металевих кнопок, наслідки недбайливого зберігання,
неправильного монтування.
Проект «Концертний зал» архітектора Альошина П.Ф. потребував
термінової реставрації через аварійний стан. План реставраційних
заходів базувався на результатах
попередньо проведених досліджень
з
урахуванням
особливостей
пам’ятки. Реставрація графічних
творів на кальці відрізняється від
реставрації пам’яток на будь-якій
іншій паперовій основі. Калька
має свої особливості: чутливість
до зволоження, складність при
роздублюванні, та при з’єднані
розривів внаслідок «звички кальки
до
скручування»,
складність
підбору паперу для доповнення
втрачених фрагментів основи. В
ході реставрації були виконані всі
необхідні заходи стосовно пам’ятки
(очищення, промивка, виведення
плям і патьоків, поновлення втрат
основи, зведення розривів, дублювання). Всі реставраційні заходи
було проведено успішно. Наполегливі зусилля реставратора дали добрі
результати (реставратор Борисенко М.О.).
Реставрація архітектурної графіки ускладнюється тим що
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більшість проектів мають великий
формат. Прикладом реставрації
великоформатної роботи може бути
проект архітектурної графіки КП
729 МА-1094 «Будівля керівництва
ж-д Донбас», виконаний в змішаній
техніці акварель, олівець, туш.
Архітектори
Добровольський,
Смик, час створення 1935 р. Розмір
114см х 127,5см.

Враховуючи, що проект
надійшов на реставрацію в аварійному стані, завдяки старанному
проведенню реставраційних робіт (поновлення втрат основи,
зведення розривів, дублювання
методом розтяжки на планшеті,
так як робота великоформатна)
проект максимально приблизився
до свого первісного вигляду й
отримав можливість експонуватися (реставратор Педченко В.О.).
Надзвичайно складним проце-сом є реставрація великоформатних
проектів виконаних вугіллям.
Прикладом може бути проект арх.
Ехоуст 1930-35рр .КП-729/9 МА958 «Адмінистративної будівлі».
Проект виконаний в комбінованій
техніці: вугілля, туш, графітний
олівець. Розмір:119 см. х 61см.
Кропіткий, реставраційний
процес такий як, закріплення
неводостійкого
малюнку
на
проекті, виконаного вугіллям,
проводився
з
застосуванням
спиртового розчину даммари.
Були виконані всі необхідні
реставраційні заходи стосовно
пам’ятки. Експонат надійшов на
реставрацію у важкому стані і
після вдало проведеної реставрації,
проект максимально приблизився
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до свого первісного вигляду й отримав можливість експонуватися
(реставратор Педченко В.О.).
Відреставровані проекти архітектурної графіки експонуються
на виставках і привертають увагу великого кола людей. Ця спадщина
збережена для нащадків завдяки невтомній праці, відданих справі
реставраторів і численних поколінь музейних працівників.

РОЛЬ МУЗЕАЛЬНОГО ВІЗУАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
В ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ
Бугеря М.О. (Черкаси)
Особливість сучасної історичної ситуації полягає в тому, що
макросвіт людства інтегрується у мікросвіт індивіда. На плечі кожного
певною мірою покладається загальна історична відповідальність.
Від свідомого вибору кожного може залежати майбутнє громади.
Розширення меж суспільної свідомості й історичного мислення
людей, подолання стереотипів можливє через самоосвіту. Музейна
справа посідає особливе місце у формуванні історичного світогляду та
національної свідомості. Метою даної розвідки є розгляд музеального
візуального проекту як ефективного інструменту інформальної освіти.
Візуальний образ музею формується починаючи від архітектури,
зовнішнього вигляду і поведінки працівників. У сучасному
інформаційному супільстві музей є не лише місцем збереження,
обліку і вивчення пам’яток культури. Постать співробітника музею як
представника установи культури акумулює у собі декілька іпостасей,
від науковця і педагога до оратора й, навіть, актора. У останнього
запозичуються засоби впливу і харизма.
Музейна експозиція – узагальнення музеологічної роботи. При
науковому доборі експонатів насамперед звертається увага на типові
вироби, які характеризують добу, а також унікальні та рідкісні пам’ятки
[4, 151–152].
Експонатом може стати все, що діючи на органи чуття, спричиняє
відчуття. Фактично експонатом стає предмет (пам’ятка, музеалія),
виставлений для показу, тобто предмет візуального сприйняття.
Організація музейного експонування має дотримуватись основних
правил перцепції, які вказують, яким чином форми, кольори впливають
на органи відчуттів реципієнтів [3, 147-148]. Колекціонування
меморіальних пам’яток виступає як спосіб перетворення предметів
власної образної пам’яті (візуальних архівів), а саме щоденників,
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сімейних фотокарток, сувенірів тощо, на предмет пам’яті культури,
свідка конкретної історичної реальності. Візуальний контекст предметів
пам’яті культури передбачає наявність автора візуального проекту (крім
випадків так званого «споглядання природи») і того, хто буде його
споглядати і сприймати.
Візуальний проект може бути створений візуальними образами
(практично всі види рухомих пам’яток: археологічні, етнографічні,
нумізматичні, філокартичні колекції, документи, рукописи, мемуари,
друковані видання, знаряддя й продукти виробництва, зразки одягу,
меблів, предметів побуту, зброї, нагороди, кінофотоматеріали тощо) у
поєднані з дескриптивними знаннями, тобто предметами, які апелюють
до образної пам’яті людини і підкріплені усіма типами мовних
систем, мовою чи письмовим текстом. Увагу відвідувачів привертають
насамперед музейні предмети, хоча освітнє значення і вплив експозиції
нерідко залежать від текстів, які спрямовують увагу глядача і
впорядковують його візуальні враження (експлікації та етикетаж) [2, 397].
Речові, писемні, нумізматичні історичні реліквії і незрозумілі
артефакти являють собою важливу і ефективну систему отримання
знань, нерідко одержаних за допомогою особистої фантазії, творчих
гіпотез, інтерпретацій. Провокують до інтерпретацій – діорами, моделі,
аудіовізуальна техніка (музичний супровід, відео, слайди, презентації),
інсталяції.
Музеї України – не тільки своєрідні акумулятори й хранителі
широкого кола пам’яток місцевої історії та культури, а й важливі
науково-дослідні та культурно-освітні центри. Вони проводять велику
освітню і виховну роботу. Форми її різноманітні – пересувні виставки,
лекції, зустрічі, авторські екскурсії та ін. Музеї, які пропонують не
лише огляд експозиції (для категорії відвідувачів-реципієнтів), а й
різноманітні заходи й програми, стають центрами самоосвіти громадян.
Останні отримують змогу перетворювати освітні й культурні потенціали
суспільства на дієві чинники свого розвитку.
По всій Україні при багатьох музеях діють університети третього
віку, лекторії, авторські курси, інклюзивні програми. Багатьма музеями
України пропонуються тематичні екскурсії у вигляді захоплюючого
квесту з активностями: рухливими іграми, бліц-уроками і майстеркласами.
Однак набутий родинний габітус має значний вплив на успішність
індивіда у навчанні і творчості. Діти та дорослі, які систематично
відвідують музеї, частіше пробують себе у творчості. Саме тому
актуальними є музейні заходи, які виконують функції ствердження
родинного виховання як національної цінності, сприяють активізації
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творчої активності, самоусвідомлення свого місця в соціумі та
історичному часі.
Досвід автора підказує, що неабиякий поштовх для розвитку
має створення учасниками в рамках музейних культурологічних
проектів власних візуальних об’єктів. Виставки робіт, зроблених після
ознайомлення з музейною спадщиною, дозволяють розвинути здібності
сприймати візуальні образи, аналізувати, співставляти, інтерпретувати
їх, «залучати до роботи» свою уяву, фантазію та творчу активність [1,
147-148].
Отже, музеальний візуальний проект, який спонукає до внутрішньої
роботи, пошуку нових знань є важливим засобом інформальної освіти.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МАСОВОГО ЗАХОДУ
НА ПРИКЛАДІ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОГО СВЯТА
«МУЗЕЙНІ ГОСТИНИ»
Булига О.С. (Рівне)
Рівненський обласний краєзнавчий музей знаходиться у
приміщенні колишньої чоловічої гімназії (1839), що є пам’яткою
архітектури національного значення. Його експозиція розпочала роботу
для відвідувачів у грудні 1978 року. З того часу музейні зали прийняли
сотні тисяч відвідувачів, тут експонувались різноманітні виставки,
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відбувались різноманітні масові заходи. Проте тільки один з них став не
лише традиційним, але й найбільшим за кількістю учасників та гостей.
Сьогодні вже звичним для жителів Рівного та області стало проведення
у травневі дні фольклорно-етнографічного свята “Музейні гостини”,
на яке приїздять народні умільці з Рівненщини та сусідніх областей.
У цей день майдан перед Рівненським обласним краєзнавчим музеєм
перетворюється у багатобарвний ярмарок, на якому можна придбати
чи просто помилуватися витворами народних умільців України, взяти
участь у конкурсах, потанцювати та поспівати разом із фольклорними
колективами краю.
Вперше на території музею народні умільці зібрались весною
1992 року. Тоді невелика група народних майстрів представила власні
вироби для нечисельних гостей цього заходу. Було вирішено зробити
цей захід традиційним, приурочити його проведення міжнародному
Дню музеїв (18 травня). Свято відбувається в одну з травневих неділь. В
цей день музейне подвір’я заповнюють представники різних напрямків
народного мистецтва. Центральна частина майданчику перетворюється
на імпровізовану сцену на якій виступають фольклорні гурти з різних
куточків Рівненської області, даруючи чисельним глядачам свої пісенні
та танцювальні номери.
Щороку збільшується кількість як учасників свята, так і його
глядачів. Жителі обласного центру, гості міста приходять на “Музейні
гостини” щоб не тільки помилуватись «народними шедеврами», а й
придбати роботи як знаних, так і починаючих майстрів, насолодитися
виступами різноманітних колективів. Для багатьох майстрів сучасного
декоративно-ужиткового мистецтва Рівненщини участь у даному
дійстві стала першою спробою представлення власних доробків
для широкого загалу. Дехто з авторів саме на «Музейних гостинах»
усвідомив необхідність власної творчості, удосконалення попередніх
напрацювань. Більшість учасників свята побувавши тут вперше, надалі
приїздять сюди постійно.
На „Музейних гостинах” представлені як традиційні види
декоративно-ужиткового
мистецтва
–
різьблення,
вишивка,
лозоплетіння, соломоплетіння, писанкарство, так і відносно молоді:
мереживоплетіння, художня обробка шкіри, художня кераміка тощо.
Серед учасників найбільшу групу становлять різьбярі та вишивальниці,
адже в нашому краї збереглись старовинні традиції опрацювання
деревини та орнаментування тканих виробів. Підтримують „Музейні
гостини” і відомі колективи, які приймають участь у нашому святі. Це:
оркестр „Сурма” Рівненського училища мистецтв, фольклорні гурти
„Барвінок” з м. Рівного, „Молодички” з сЗдовбиця Здолбунівського р-ну,
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фольклорні ансамблі – „Горина”, „Джерело”, „Волиняни” РДГУ; дитячі
фольклорні ансамблі – „Веснянка” Рівненського Палацу дітей та молоді,
„Уляночка” музичної школи №2 м. Рівного.
Окремо хочеться відзначити тих народних митців, хто під час
«Музейних гостин» проводить своєрідні майстер-класи. Це гончар з
Березного Віктор Андрощук. Навколо його гончарного кругу завжди
збирається велика кількість дітлахів, яким майстер показує та пропонує
особисто виготовити виріб з глини. Бондар Григорій Мельничук з села
Погорілівка Березнівського району. Ткалі заслужені майстрині народної
творчості Уляна Кот, Ніна Рабчевська, (с. Крупове Дубровицького р-ну),
різьбяр Іван Коваленас (м. Кузнецовськ), майстер із соломоплетіння
Микола Огородник (с. Дермань Здолбунівського р-ну). Вони
неодноразово практикували гостей свята, запрошуючи їх спробувати
власні сили в одному з напрямків народного мистецтва.
Для Рівного “Музейні гостини” стали святом, без якого не уявляють
травневі дні, святом, на яке очікують, до якого готуються на протязі
цілого року. Щорічне збільшення учасників вимагало в організаторів
необхідності забезпечення їх відповідним обладнанням. Для цього були
закуплені стенди, лави, власними силами виготовленні столи, підставки
для експонування виробів народних майстрів. І все ж кількість учасників
щорічно збільшувалась. На допомогу прийшли колеги. Виставкове
обладнання “Музейним гостинам” надають обласний центр народної
творчості, академічний обласний театр ляльок, міський палац культури,
міський парк культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка, Управління
культури та відпочинку рівненського міськвиконкому, наші сусіди –
ЗОШ №2 та українська гімназія.
Окрім народних майстрів на свято багато років поспіль зі своєю
продукцією приходять місцеві популяризатори української книги. Це
Євген Шморгун (видавництво «Азалія»), Сергій Лейчук (Рівненські
підручники та наочні посібники), фотомайстер та видавець Олександр
Харват. На свято зі своїм «крамом» учащаюять й приватні збирачі
історичних пам’яток. Це Олександр Литвинчук(«Антикваріат старого
міста») та Вадим Пономаренко («Акваріус»). Постійними учасниками
свята стали члени товариства любителів кактусів, які представляють
на суд глядачів власні творіння живої природи. Поряд з майстрами, що
пропонують вироби зроблені власними руками до «Музейних гостин»
долучаються й так звані розповсюджувачі творів народного мистецтва.
Ми їх називаємо популяризаторами сучасних умільців, тому й не
перешкоджаємо їхньої участі у святі.
Ми намагаємось запросити на наше свято відомих уродженців
нашого краю, які беруть участь у його відкритті та проведенні.
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Нашими гостями були Герой України, директор Львівської галереї
мистецтв Борис Возницький, Заслужена артистка України Анжеліка
Рудницька, начальник оркестру почесної варти Міністерства оборони
України Михайло Рябоконь. У 2009 році гостями «Музейних гостин»
стали улюбленці рівненських вболівальників – ветерани українського
спідвею. Тоді, 24 травня, день проведення фольклорно-етнографічного
свята співпав у часі з ювілейною датою проведення перших в Україні
(на рівненському мототреці) змагань мотогонщиків на гарових
доріжках. Виставковий відділ музею на чолі з Галиною Данильчук
підготували виставку «50 років українському спідвею», яку із
зацікавленням відвідали як ветерани цього захоплюючого виду спорту
так і вдячні вболівальники та учасники «Музейних гостин». Ось так на
нашому традиційному заході поєднались народне мистецтво та спорт,
майстерність та мужність, відданість покликанню. Любителі спідвею
долучились до прекрасного свята культури, поціновувачі культурної
спадщини вшанували героїв гарової доріжки.
Нам приємно, що заходи культурного спрямування під назвою
“Музейні гостини” проходять сьогодні і в інших музейних закладах. Ми
задоволенні, що наш бренд використовують під час проведення подібних
дійств у історико-культурному заповіднику м. Дубно та музейному
комплексі с. Липки Гощанського району (Рівненщина), Нетішенському
краєзнавчому музеї (Хмельничина), Національному заповіднику
Вишгород (Київщина), у музейних закладах Кіровоградщини та
Вінниччини. Фольклорно-етнографічні свята «Замкові гостини»
(історико-культурний заповідник м. Острог), «Музейне подвір’я»
(Радивилівський історичний музей) також продовжують справу,
започатковану рівненськими музейними працівниками на поч. 90-х
років ХХ ст.
За період проведення «Музейних гостин» Рівненський обласний краєзнавчий музей сформував колекцію предметів сучасного
декоративно-ужиткового мистецтва, яка створювалась як шляхом
подарунків, так і закупки. Окремі експонати цієї колекції демонструвались
на різноманітних виставках у самому музеї, у Києві під час проведення
творчих звітів Рівненської області, що відбувались в палаці «Україна»
та на ІІ Всеукраїнському фестивалі «Музей у сучасному поліетнічному
світі», де були представленні на міні-виставці. Готуючись до чергових
«Музейних гостин» працівники Рівненського обласного краєзнавчого
музею осмислюють проведення минулорічних свят та думають про
наступні. Зараз, озираючись на проведену роботу, з впевненістю можна
стверджувати: «Музейні гостини» по праву стали не тільки одним з
головних щорічних заходів нашого закладу, але й подією в житті міста
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та області. Наслідування нашого досвіду проведення традиційного
масового заходу засвідчує, що здійснена робота по реалізації втілення
у музейному середовищі згуртування представників різних напрямків
народного мистецтва за допомогою елементів ярмарку, доповнена
фольклорним колоритом, здобула визнання та необхідна задля
збереження та розвитку народних звичаїв та традицій.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ І.Ю. РЄПІНА
ЯК ОСНОВА ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бучаста С.І. (Чугуїв)
Сучасне законодавство України визначає пам’яткоохоронну
роботу як один з основних напрямків діяльності музеїв. Перш за все,
це стосується рухомих культурних цінностей, які входять до музейних
збірок та підпадають під поняття «музейний предмет» [1]. Обов’язки
щодо вивчення пам’яток нерухомої спадщини покладені на такі
культурні інституція як заповідники. Але переважна кількість музеїв
знаходяться в історичному ареалі населених місць, займають історичні
будівлі – пам’ятки архітектури чи історії, та мають колекції так чи інакше
пов’язані з історією даної місцевості. У середніх та малих містах, за
відсутності вищих навчальних закладів, музеї, як правило, виконують
функцію науково-дослідного центру місцевої історії.
З іншого боку, опікування складанням облікової документації на
нерухомі пам’ятки культурної спадщини, яка повинна ґрунтуватися
на наукових дослідженнях, покладено на працівників уповноважених
органів охорони культурної спадщини [2]. Для виконання такої роботи
утворюються обласні центри охорони культурної спадщини або
винаймається за трудовим договором група фахівців. Але, як правило,
останній варіант можливий лише при достатньому рівні опрацювання
теми та репрезентативній історіографії. Недосліджені об’єкти вимагають
більш глибоких знань.
Вивчення історії міста та його історико-культурної спадщини
науковий колектив Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна
розпочав з самого відкриття музею у 1969 році. Така спрямованість була
визначена основною метою роботи музею – дослідження та висвітлення
дитячих та юнацьких років художника, умов формування таланту,
архітектурно-просторових особливостей міста – батьківщини майстра.
Складність роботи полягала в тому, що історія військових поселень
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у радянський час досліджувалась лише у одному аспекті – класової
боротьби. Непопулярність теми сприяла відсутності наукових розробок
щодо організації різних сфер життя населення міст та селищ військових
поселень, до яких саме і відносилось місто Чугуїв (1817 – 1860 рр.)
у часи дитинства та юності Іллі Юхимовича. Дослідники творчості
та й сам Рєпін неодноразово підкреслювали значення місцевої школи
живопису для формування таланту юного митця [3, С.68-74]. Спогади
художника яскраво малювали Чугуїв середини XIX століття, але
«прочитати» та локалізувати на місцевості події дитинства та юності
автора було вкрай складно, а іноді й неможливо. Дослідження проведені
Андрусенко Г.Б. (директор музею у 1982 – 1994 рр.) були основані на
матеріалах Центрального державного історичного архіву України в
місті Києві, що дозволило вперше ідентифікувати архітектурні об’єкти
міста першої половини XIX століття [4, С. 33-42].
В останні роки роботи таких дослідників як К. М. Ячменіхін, Т.
М. Кандаурова, Б. В. Луговий та інших значно розширили межі наших
знань про систему військових поселень Російської імперії першої
половини XIX століття, та особливо тих, що знаходились на території
сучасної України [5].
Продовжуючи дану тему, наукові співробітники музею ставили
перед собою декілька важливих прикладних цілей:
- зібрати повну інформацію для реставрації чотирьох будівель
музею – пам’яток архітектури національного та місцевого значення;
- віднайти місця подій дитинства та юності І.Ю. Рєпіна з метою
їх збереження та популяризації;
- деталізувати вплив на художника системи військового
поселення та її похідних;
- формувати новий ландшафт колективної пам’яті місцевої
громади заради уникання штампів у сприйнятті спадку художника;
- створити захоплюючий контент для туристів та нові візуальні
об’єкти (макетування простору «рєпінського міста»).
Результати роботи виявились більш широкими та навіть іноді
неочікуваними для музейників, та були використані у різних сферах
діяльності. У 2006 році дослідження музею лягли в основу аналітичної
науково-дослідної роботи з розробки «Історико-архітектурного
опорного плану м. Чугуєва» та його корегування у 2015 році [6, С.54-61;
7, С. 222 – 234]. Збереження просторового середовищa міста періоду
життя художника є не менш важливим для меморації, ніж створення та
існування меморіального музею.
Похідними цієї роботи стали складання облікової документації для
включення будівель музею-пам’яток до Державного реєстру нерухомих
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пам’яток України. Матеріали були використані також при розробці
концепції ревалоризації центральної історичної частини міста Чугуєва,
створення аудіогіду «Архітектурні пам’ятки Чугуєва», розробці
«Стратегії розвитку туризму в м. Чугуєві на період 2016 – 2022 рр.»,
наповненні туристичного сайту м. Чугуєва «Салют, Чугуїв!». База даних
про нерухомі пам’ятки міста стала основою для вивчення колекцій
краєзнавчого відділу музею.
У 2016 році відбулась виставка зібраних в процесі опрацювання
теми графічних матеріалів – планів міста та архітектурних креслень,
яка вперше представила відвідувачам детальну інформацію про місто
Майстра. Видана до виставки туристична ретро-карта міста на основі
атласу Українського військового поселення 1852 року локалізувала
«рєпінські місця» на мапі сучасного міста.
Таким чином, досвід музею з наукових досліджень нерухомої
спадщини міста свідчить про перспективність даної теми, особливо для
меморіальних музеїв.
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ВКЛАД УЧЕНЫХ НТУ «ХПИ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВУЗОВ ХАРЬКОВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ст.
(по материалам Музея истории НТУ «ХПИ»)
Быстриченко А.В. (Харьков)
Среди технических
университетов
современной Украины
Национальный
технический
университет
«Харьковский
политехнический институт» занимает ведущее место. Его славній путь
представлен в Музее истории НТУ «ХПИ».
С НТУ «ХПИ» связано зарождение украинской технической
науки в областях механики, теории прочности, прикладной химии,
двигателестроения, электро- и теплоэнергетики, локомотивостроения.
В Украине только НТУ «ХПИ» готовит специалистов в таких
важных отраслях как турбостроение для атомных, гидравлических
электростанций, мощного электрооборудования, технологии жиров и
жирозаменителей, танкостроения, электроизоляционной, кабельной и
конденсаторной техники. Ученые-политехники успешно развивают и
приумножают научные достижения своих предшественников, которые
создали признанные в Украине и далеко за ее границами 40 научных
школ: физики тонких пленок, электрического привода, азотного синтеза,
тепломассообмена и энергосбережения, керамических и композиционных
материалов, промышленной и медицинской электроники, технологии
жиров, проблем органического топлива, турбостроения, танкостроения,
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высокоэффективных технологий металлообработки, технической
электрохимии, физики высоких напряжений, исследований ионосферы
Земли и др. Славная история НТУ «ХПИ», его высокое признание, не
только в Украине, но и за рубежом, выросли на фундаменте, заложенном
многими поколениями ученых и педагогов.
Харьковский практический технологический институт (так
вначале назывался НТУ «ХПИ») является первым высшим техническим
учебным заведением Юга России в конце ХІХ в.
ХПТИ начал свою деятельность 15(27) сентября 1885года.
Первым директором ХПТИ стал выдающийся ученый в
области механики и сопротивления материалов, организатор
высшего технического образования в Украине и России, блестящий
педагог, профессор Виктор Львович Кирпичев. Его заслуженно
называют «отцом инженеров русских». Именно благодаря его
усилиям за достаточно короткий срок был заложен фундамент для
эффективной организации учебного процесса, плодотворной научной
деятельности, а главное – обеспечение высококвалифицированными
профессорско-преподавательскими кадрами. Большую помощь
Харьковскому технологическому институту
в оборудовании
лабораторий, комплектовании библиотеки оказал Санкт-Петербургский
технологический
институт
(ныне
Санкт-Петербургский
Государственный
Технологический
институт
(технический
университет). Становление Харьковского технологического института
неразрывно связано с преподавателями Харьковского императорского
университета. Так, в 1886/87 учебном году курс химии читал академик
Н.Н. Бекетов – основоположник физической химии. Лишь спустя 20
лет предмет физической химии вошел в программу вузов Европы и
Америки. В 1887-93гг. в институте работал выдающийся математик,
академик А.М Ляпунов. В 1893-1905гг. – академик В.А.Стеклов.
Оба выдающиеся ученые разрабатывали методику преподавания
математики в Харьковском технологическом институте. Позднее читали
курсы лекций выдающиеся химики профессор Н.А. Чернай, профессор
И.П. Осипов, а также ученый-физик профессор Н.Д. Пильчиков. Это
плодотворное сотрудничество продолжилось и в последующие годы.
Высокая планка преподавания, установленная в начале работы
ХТИ, сохранилась и в последующем.
Хотелось бы особо отметить, что с первых дней в институте
курс архитектуры и строительного искусства преподавали известные
харьковские архитекторы В.Х. Немкин, С.И.Загоскин, В.В. Хрусталев,
позднее – Ю.С. Цауне, А.Г. Молокин. В стенах Харьковского
технологического института началась преподавательская деятельность
41

выдающегося архитектора, академика архитектуры Алексея
Николаевича Бекетова.
А. Н. Бекетов принадлежал к той школе архитекторов, которые не
только выполняли проект, но и руководили всем процессом строительства.
Он изучал отечественный и европейский строительный опыт, применял
новые технологии. А. Н. Бекетов опубликовал ряд статей в журналах,
участвовал во всех пяти съездах русских зодчих. В 1909 году Алексеем
Николаевичем Бекетовым для студентов Технологического института
опубликован фундаментальный труд «Архитектура. Курс, читанный
в Харьковском Технологическом Институте императора Александра
ІІІ», который представлял собой общий курс строительного искусства
и архитектуры, а также включал раздел по истории архитектуры.
Известно, что из многих спроектированных А.Н. Бекетовым зданий, 20
вошли в «Список памятников архитектуры Харькова».
Жизненно важным для страны было обеспечение народного
хозяйства
специалистами
в
области
строительства.
При
непосредственном участии
А. Н. Бекетова в 1920 г. в Харьковском
Технологическом институте был организован инженерно-строительный
факультет. Впоследствии этот факультет станет основой созданного в
1930 году Харьковского инженерно-строительного института.
Харьковчане хорошо знают здание Госпрома – самый большой
в СССР «небоскреб», построенный из монолитного железобетона,
как одну из главных достопримечательностей нашего города. Но
значительно ранее, еще в 1913 году, по проекту архитекторов Н.
Васильева и А. Ржепишевского в Харькове было построено здание
по улице Полтавский шлях, 11. На первом этаже в нем размещался
банк, а верхние этажи занимала гостиница «Астория». Это уникальный
памятник архитектуры, яркий образец северного модерна и первое
в нашем городе здание с железобетонным каркасом. Сейчас в нем
находятся различные учреждения и организации. Автором технологии
использования тогда нового строительного материала – железобетона
– был выдающийся ученый, выпускник Харьковского технологического
института 1902 г. профессор Яков Васильевич Столяров (1878 -1945
гг.), основатель отечественной школы по железобетону.
В 1930г. после образования Харьковского инженерно-строительного
института (ныне - ХНУСА) Я.В. Столяров возглавил
кафедру
железобетонных конструкций, одновременно читал лекции в ХММИ,
ХИИКСе, ХИИТе, работал в НИИ сооружений. Внес огромный вклад
в строительство и восстановление зданий и сооружений, особенно в
послевоенный период, в Харькове, на Донбассе.
С именами выдающихся ученых Харьковского технологического
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института специалиста
в области прикладной аэродинамики и
гидромашиностроения, академика АН УССР Г.Ф. Проскуры, и
профессора В.Т. Цветкова – основателя отечественной школы по
двигателям внутреннего сгорания, связано основание и деятельность
ныне известного Национального аэрокосмического университета
имени Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». В
1923 году академик Г.Ф. Поскура добился открытия в Харьковском
технологическом институте авиационной специальности, создал
аэродинамическую лабораторию, на базе которых в 1930 году был
создан Харьковский авиационный институт. Замечательный инженерпрактик моторостроения, крупный ученый, выдающийся педагог
и организатор профессор В.Т. Цветков заложил и в ХТИ, и в ХАИ
богатые традиции, которые всегда были и остаются основой подготовки
высококвалифицированных специалистов по двигателям внутреннего
сгорания и сегодня.
С 1972 года в Харьковском институте радиоэлектроники (ныне
ХНУРЭ) продолжил свою деятельность выдающийся ученый в области
радиотехники и радиоэлектроники, основатель отечественной школы
метеорологической локации, Заслуженный деятель науки и техники
УССР, заведующий кафедрой основ радиотехники Харьковского
политехнического института в 1956-1972гг., выпускник ХПИ, доктор
технических наук, профессор Борис Леонидович Кащеев.
Безусловно, список ученых НТУ «ХПИ», работавших в разные
периоды в вузах Харькова и не только, можно продолжить. Все они
внесли весомый вклад в развитие высшего образования страны.
Первый директор НТУ «ХПИ» профессор В.Л.Кирпичев более 130
лет назад писал: «Харьковскому технологическому институту придется
еще долго расширяться и развиваться, и жизнь его будет считаться
не десятилетиями, а столетиями, число же выпущенных инженеров
– десятками и сотнями тысяч». Время подтвердило правильность
этих пророческих слов. В 2017 г. число выпускников НТУ «ХПИ»
составляет почти 180 тысяч. Сотрудничество харьковских политехников
осуществляется не только с вузами Харькова, других городов Украины,
но и с профильными институтами НАН Украины и более чем 100 научноисследовательскими и образовательными учреждениями за рубежом.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО
ЦЕРКОВНОГО ГАПТУВАННЯ XVII–XVIII СТ.
З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Варивода А.Г. (Київ)
На сьогодні у процесі збереження групи «Тканини» фондів
НКПІКЗ значна увага приділяється заходам, спрямованим на створення
спеціального режиму зберігання музейних предметів, передбаченим
Статтею 21 Розділу ІІІ «Музейний фонд України» чинного Закону
України «Про музеї та музейну справу», 1995 р. Серед нормативів,
якими керуються працівники фондів НКПІКЗ, є також «Інструкція з
обліку та зберігання музейних цінностей, що знаходяться у Державних
музеях СРСР», затверджена наказом Міністерства культури СРСР від
17 червня 1984 р. № 290 (далі – Інструкція). Відповідно до пункту 307
згаданої Інструкції головними причинами пошкодження й знищення
текстильних виробів є порушення температурно-вологісного режиму,
дія ультрафіолетового проміння, зараження предметів пліснявою та
шкідниками [1].
Практика збереження музейних тканин у фондах НКПІКЗ доводить,
що нестача сучасного обладнання та відсутність фінансування, не
дозволяють зберігати об’єкти національного культурного надбання із
виконанням усіх вимог законодавства. Ті методи збереження історичного
текстилю, які і до сьогодні використовуються у деяких музеях,
визнані спеціалістами-реставраторами не ефективними. Наприклад,
найбільш гостро стоїть питання дотримання температурного режиму
та показників вологості у фондосховищі. Зауважимо, що оптимальний
температурно-вологісний режим (температура +/-2°С від 18°С і
відносна вологість повітря +/-5% від 55%) відіграє надзвичайно важливу
роль в уповільненні природного старіння текстилю, у результаті чого
змінюються первісні показники волокна тканини: міцність, м’якість,
гігроскопічність, еластичність. Це загрожує розсіченням, розривами
основи та пошкодженням оздоблення, зокрема, гаптованих елементів.
Зауважимо, що при заниженій відносній вологості повітря волокно
пересушується і стає ламким, надмірна зволоженість повітря знижує
міцність ниток на розрив. При відносній вологості повітря вище за 70%
і температурі 20–25°С починає інтенсивно розвиватися пліснява [2].
Надійним способом забезпечення температурно-вологісного
режиму у фондових приміщеннях могло би бути кондиціювання у
поєднанні з автоматичною системою контролю оптимальних параметрів
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мікроклімату. На жаль, у НКПІКЗ, як і у більшості державних музеїв
України, немає фондосховищ із сучасним технічним обладнанням. Тому
одним із основних заходів підтримання необхідного температурновологісного режиму, яким користуються зберігачі групи «Тканини»
НКПІКЗ, є провітрювання. Зазвичай, воно проводиться із урахуванням
погодних умов, при контролі параметрів зовнішнього та внутрішнього
повітря за допомогою термогігрометрів.
Варто відзначити, що режим температури та вологості приміщень,
де зберігаються тканини, має бути не тільки нормативним, але й
максимально стабільним. Для цього співробітники фондів НКПІКЗ
підтримують і регулюють кліматичні умови у фондосховищі,
наближаючи їх параметри до оптимальних значень збереження за
допомогою обігрівачів або зволожувачів повітря. Проте докорінно
розв’язати проблему забезпечення мікроклімату у сховищі може
тільки налагоджене функціонування інженерних систем (опалювання,
вентиляції), а також оснащення приміщень локальною системою
кондиціювання, за допомогою якої буде здійснюватися не тільки підігрів
повітря, але і його охолодження й осушення.
Дотримання умов темературно-вологісного режиму не тільки
сприяє тривалому збереженню тканин, але й допомагає уникнути
зараження біологічними шкідниками: пліснявими грибами і комахами.
Аби попередити їх появу, текстильні предмети у фондах НКПІКЗ
регулярно оглядають, а у випадку виявлення ознак зараження –
проводять дезінфекцію та дезінсекцію регламентованими для музеїв
засобами. Крім цього, при надходженні нових пам’яток до фондосховища
працівники дотримуються відповідних карантинних заходів.
Одним із головних факторів, що провокує старіння тканин, є також
дія світла. Особливо агресивним є вплив прямого і відбитого сонячного
світла на білкові волокна (шовк, вовну), внаслідок чого зменшується
їх міцність. Фотохімічні перетворення у тканинах, викликані дією
сонячних променів, також призводять до вицвітання барвників. Під
дією ультрафіолету шовкові волокна жовтіють, а під впливом видимого
випромінювання – світліють. Тому освітлювальні умови для зберігання
цієї групи музейних предметів передбачають цілковиту відсутність
сонячного світла та зниження показників штучного до 50 люксів [3]. З
метою захисту текстильних пам’яток вікна фондосховища з тканинами в
НКПІКЗ обладнані шторами у два ряди: зовнішніми (з цупкого матеріалу
темного кольору) та внутрішніми (з тонкого світлого матеріалу). Крім
цього, текстильні вироби у фондах НКПІКЗ зберігаються у щільно
закритих, недоступних для світла шафах.
Суттєвим фактором довготривалого зберігання текстильних
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пам’яток є правильне розташування у просторі. Необхідно розуміти, що
оптимальними умовами для тканин, які лежать, є розміщення їх у дватри, максимум – п’ять, шарів/предметів один на одному, що передбачає
наявність у фондосховищі спеціального обладнання (шафи та стелажі з
невисокими висувними шухлядами з легкого матеріалу). Перш за все,
зберігач повинен враховувати специфіку кожної музейної пам’ятки:
матеріал виконання (на шовк небажано класти оксамит чи парчу),
особливості оздоблення (вишивка, гаптування, нашивка перлів чи
перламутру, наявність каменів у металевих кастах тощо). Для предметів,
які необхідно підвішувати, виготовляють індивідуальні плічка з дерева
чи пластику, які повинні обтягуватися товстим шаром паралону.
Механічна деформація виробу внаслідок порушення умов зберігання,
часто призводить до руйнування золотної вишивки, що проявляється в
обвисанні сухозлітки, заломах картонного підстелення для гаптування,
відставанні вставок олійного живопису.
Приписи Інструкції щодо створення стабільного мікрокліматичного
середовища у фондосховищі тканин, поширюється також на період
тимчасового експонування предметів на виставках. Комплексний
характер побудови багатьох експозицій, коли різні за фізичними
властивостями предмети розміщуються в одній вітрині, ускладнює
створення відповідного мікроклімату і світлового режиму. Проблеми
збереження музейних тканин від шкідливої дії зовнішнього середовища
у період експонування можуть бути вирішені за рахунок стабілізації
показників мікроклімату у середині кожної з вітрин. Це може
здійснюватися, зокрема, за допомогою збалансованих сорбентів;
встановлення механічних установок кондиціонування; використання
конструктивних особливостей вітрин, в яких передбачається співвідношення експонатів і повітря [4].
Досить дієвими є запобіжні заходи, що зменшують шкідливий вплив
на музейні тканин під час експонування. Зокрема, розміщення вітрин
таким чином, щоб на них не потрапляло сонячне проміння, регулярне
провітрювання та прибирання, обмеження потоку відвідувачів,
дотримання терміну експонування тканин. Наприклад, для дубльованих
тканин у висячому положенні він не повинен перевищувати три роки,
дубльовані, археологічні та звітшалі тканини мають експонуватися
виключно у горизонтальному положенні значно менший термін.
Для уникнення механічних пошкоджень під час побудови експозиції
необхідно дотримуватись професійних правил поводження з музейними
предметами, як-от: користуватися нитяними рукавичками, обережно
підіймати і переносити пам’ятки, тримаючи за протилежні кути по
діагоналі для попередження натягування між волокнами. Для кріплення
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пам’яток забороняється застосовувати цвяхи, шпильки та кнопки.
Отже, заходи зі збереження унікальної колекції церковних гаптів
XVII–XVIII ст., що наразі проводяться у фондах НКПІКЗ на підставі
нормативних документів, наштовхуються на певні труднощі, вирішення
яких має перебувати у полі зору провідних установ країни у галузі
культури, що формують державну політику з охорони історикокультурної спадщини України, зокрема, у музейній галузі.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ІДЕЙ МУЗЕЮ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИ
Ведмідь Т.І. (Павлоград)
Місто Павлоград є одним з найбільших міст Дніпропетровської
області, центр Західного Донбасу з 233-річною історією. Населення
міста складає понад 110 тисяч чоловік. Воно розташоване на перетині
важливих автомобільних та залізничних сполучень, які мають
національне та міжнародне значення. Відстань від обласного центра
до міжнародного аеропорту складає всього 90 кілометрів, а відстань до
великих міст України – від 80 до 900 кілометрів.
Павлоградський історико-краєзнавчий музей – визначний
осередок галузі культурного та туристичного життя м. Павлограда
Дніпропетровської області. Цього року музей відмітив 55-річницю своєї
славної історії. Зручне розташування в центральній частині міста, а
також активна науково-дослідна, науково-експозиційна та культурноосвітня робота зробили його протягом усіх цих років улюбленим
місцем знайомства з історією міста Павлограда та регіону павлоградців,
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мешканців району, гостей міста та іноземних делегацій. Кожного
року музей обслуговує понад 50 тисяч чоловік, проводить понад
600 екскурсій, представляє 10-12 стаціонарних та 10-15 пересувних
виставок, проводить багато заходів та приймає активну участь у міських,
обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах, фестивалях,
конкурсах.
Основним пріоритетом в роботі музею є відвідування стаціонарних
експозицій і виставок, проведення заходів: вечорів-зустрічей з
талановитими, цікавим, славнозвісними земляками; конкурсів,
вікторин; презентацій друкованих видань та ін. Протягом майже 23
років улюбленими виставками є виставки майстрів різних напрямків
народного мистецтва Павлоградської міської громадської організації
“Творче об’єднання “Кольори”, унікальні театралізовані екскурсії “Ніч
в музеї” (за сценаріями їх проведено сім, а за кількістю –50 разів).
Музей в малому місті повністю залежить від фінансування з
бюджету та коштів від наданих музеєм платних послуг. Але цих
коштів вистачає лише на невелику оплату праці працівникам музею,
комунальні послуги, охорону музею. Будинкам музею вже понад 120
років і за 55-літній період роботи музею було проведено один єдиний
капітальний ремонт приміщення (це заміна покрівлі на металочерепицю
та ремонт фасаду). В приміщенні музею на стінах з’явився грибок,
підлога дерев’яна згнила, освітлення залів потребувало негайної
заміни у зв’язку зі старінням світильників та ламп, які вже зняті з
виробництва. 7 років не працювала система опалення (вже є тепло). Але
головною проблемою музею було те, що на 2009 рік у музеї повністю
була відсутня хронологія історичних подій з часів заселення краю до
сьогодення. Коштів в бюджеті на проведення капітальних ремонтів
будинку музею і будівництва нових сучасних експозицій не було.
Скоротилася чисельність відвідувачів. Багаторічна практика виїзних
лекцій в учбові заклади міста та села Павлоградського району не давали
великої можливості передати всі історичні події без показу постійно
діючих експозицій.
Тому було вирішено спробувати взяти участь у обласному конкурсі
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з проектами:
“Козаччина у міжріччі Самари та Вовчої. Від давнини до сьогодення”
(2009 р.); “Розвиток туристичної діяльності у м. Павлограді,завдяки
впровадженню туристичного маршруту “Рідний Павлоград” на
базі Павлоградського історико – краєзнавчого музею” (2011 р.)
(музеєм розроблено 8 туристичних маршрутів містом та по селам
Павлоградщини).
Двічі музей ставав переможцем обласного конкурсу проектів
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та програм розвитку місцевого самоврядування. Реалізація проектів
здійснювалася за планом. Нову експозицію (перший проект) було
відкрито напередодні 227-річниці м. Павлограда,15 вересня 2011 року.
Реалізація другого проекту тривала з лютого 2012 року до лютого
2013 року. Напередодні дати відкриття музею (23 лютого 1962 року)
–20 лютого 2013 року урочисто було відкрито нову експозицію,в якій
були використані нові документи, фотографії, матеріали з архівів м.
Санкт-Петербурга, м. Москва, м. Дніпропетровська і Харкова, де були
знайдені унікальні та цінні матеріали і документи з історії,соціальноекономічного розвитку м. Павлограда у дореволюційний період.
Згідно проектів було проведено капітальний ремонт експозиційних
залів, придбано нове сучасне обладнання та побудована нова експозиція
“Історія м. Павлограда від заснування до 1917 року”.
Час минає. Але музей продовжував брати участь у різних конкурсах,
щоб покращити надання послуг відвідувачам, щоб залучати якомога
більше зацікавлених в історії людей. Тому музей знову взяв участь у
конкурсі міні-грантів “Місто своїми руками”, (в рамках затвердженої
стратегії соціального партнерства компанії ТОВ ДТЕК СГО «ФЛІД»
і міст, де знаходиться компанія. На конкурс було представлено проект
на створення історико-ландшафтного міні-парку “Подих скіфських
степів”. Серед 27 проектів-претендентів конкурсу музей (ініціативна
група, яка складалася з працівників музею) знову став переможцем!
І це вже втретє! Проект “Подих скіфських степів” було реалізовано
силами працівників музею та великих помічників – спонсорів – це
Православною общиною м. Павлограда з головним настоятелем,
протоієреєм Валентином Цешковським, яка надала послуги на суму
14 тис. грн. На базі міні-парку проводяться екскурсії, театралізовані
вистави та нічні екскурсії.
Четвертий проект в конкурсі міні-грантів “Місто своїми руками” –
це проведення поточного ремонту та реекспозиція зали “Павлоградщина
в роки Другої Світової війни”, де було добавлено стенди з матеріалами
про ветеранів та ветеранські організації, пам’ятники визволителям м.
Павлограда у вересні 1943 року.
Завдяки перемогам у конкурсах з проектами, Павлоградський
історико-краєзнавчий музей, відтворив хронологію подій на
Павлоградщині від перших поселенців до 1945 року.
Після побудови нових експозиційних залів в музеї збільшилась
кількість відвідувачів – як групових, так і індивідуальних, людей
похилого віку, молоді, людей з особливими фізичними можливостями.
З’явився великий інтерес до історії у дорослій категорії відвідувачів.
Останнім часом музеєм було надруковано 2 набори листівок по 20
49

видів міста в дореволюційний період “Павлоград. Старе місто” (автор
Т.І.Ведмідь, директор музею); книги (автори: Т.І.Ведмідь, Л.Г.Губарєва)
“Війна і мир Кутузова” (про перебування в нашому краї Луганського
пікінерного полку під командуванням М.І. Голєніщева-Кутузова),
”Невідомі сторінки Павлограда. Документи та матеріали”, “Вулиці
Павлограда розповідають…”; буклети по всім експозиційним залам та
інш. Всі заходи, які проводяться в музеї фіксуються на фото та відео,
всіма засобами масової інформації. Створено цикл телепередач з історії
м. Павлограда.
В м. Павлограді відсутня виставкова зала або галерея. Вона є лише в
музеї. Багато виставок та заходів міського рівня проводиться саме у музеї.
Музей залучає з виставками різні заклади, фізичних осіб (художників,
майстрів народного мистецтва), проводить літературно-мистецькі
вітальні “Гармонія”, яка в своїй діяльності передбачає показ виставок
за темою напрямку, участь поетів, письменників та музикантів. Вже
понад 25 років в музеї працює клуб “Чиста криниця”, де відбуваються
зустрічі з цікавими, талановитими мешканцями Павлоградщини. Для
дітей молодших класів протягом року проводяться ігрові програми в
експозиційній залі “Природа нашого краю”, а напередодні новорічних
свят вже протягом семи років проводяться новорічні казки, де головними
акторами є наукові співробітники музею (кількість учасників казок
щороку збільшується).
У 1994 р. на базі музею була створена Павлоградська міська
громадська організація «Творче об’єднання «Кольори» майстрів
декоративно-прикладного мистецтва і художників», до складу якого
входять понад 150 митців різних видів творчості, що взяли участь у 220
виставках, фестивалях, конкурсах, ярмарках. Завдяки активній участі
у міських заходах, ТО «Кольори» стали організаторами і учасниками
Міжрегіонального мистецького свята майстрів декоративно-прикладної
творчості «Павлоград збирає друзів», які були проведені вже 10 разів
і на які з великим задоволенням приїжджають митці з усіх куточків
України (водночас до 200 чол.).
Завдяки науково-дослідницькій діяльності і наукових експедицій до
різних архівів, відтворена велика історія нашого краю, віднайдено багато
нових матеріалів і документів про людей,які займались меценатством,
благодійністю і, завдяки науковим конференціям з краєзнавства, що
проводяться музеєм щороку, відгукнулись нащадки наших земляків, які
теж внесли в побудову експозицій матеріали про своїх предків.
Музей придбав сучасне технічне обладнання (мультимедійне
обладнання, мікшерний пульт з мікрофонами, комп’ютери, ноутбуки та
ін.) і має змогу частіше і цікавіше проводити різні заходи прямо в залах:
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це тематичні екскурсії, вечори-зустрічі, презентації книг, вікторини,
конкурси, релігійні свята та урочистості.
Перемога у
конкурсах сприяла: відродженню історичної
пам’яті про минуле шляхом знайомства з історією міста під час
екскурсій,виставок,показу фільмів, презентацій слайдів; патріотичному
вихованню підростаючого покоління на історичних документах та
матеріалах; активізації науково-дослідної та науково-популяризаторської
роботи; розвитку туристичної інфраструктури (розробка туристичних
маршрутів); формуванню та зміцненню національної свідомості
мешканців міста; залучанню інвесторів до вирішення питань розвитку,
розбудови та підняття престижу малих міст України; проведенню
капітального та поточного ремонтів експозиційних залів; побудові
сучасних експозицій; придбанню сучасного обладнання (вітрини,
підставки, стенди); збільшенню кількості відвідувачів музею, особливо
дорослих та людей з обмеженими фізичними вадами; проведенню
неординарних екскурсій «Ніч в музеї» з використанням театралізованої
вистави з присутністю історичних особистостей (акторами були наукові
співробітники музею); участь у Міжнародних конференціях з питань
музейного менеджменту та маркетингу; роботі у Центрі «Демократія
через культуру».

МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МУЗЕЮ
Вербицька П.В. (Львів)
У сучасному багатокультурному суспільстві соціокультурна
перспектива тісно пов’язана з відчуттям ідентичності. Багатоманітність
передбачає усвідомлення власної ідентичності та сприйняття
ідентичності іншої людини. Проблема ідентичності, індивідуального та
суспільного вибору в умовах багатоманітності є актуальною не лише
для українського суспільства, але й для інших країн світу.
Музеї як засіб специфічної духовної практики покликаний
активізувати роль культурних цінностей у процесі інтеграції,
соціальної консолідації суспільства. Сучасна місія музеїв визначається
дослідниками як трансмісія, у ході якої кожна людина може засвоїти
культурні знання, що сприяють її самоствердженню та соціальній
реалізації [3].
Музеї виховують усвідомлення особистістю ролі культурного
надбання в історичному розвитку, повагу до культурних цінностей,
дбайливе їх збереження. Музейна культура передбачає оволодіння
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певними знаннями, уміннями, які дають змогу людині сприймати
інформацію, яку містять музейні предмети, розуміти мову музейної
експозиції, керуватися у життєвих ситуаціях етичними нормами і
моральними установками.
Актуалізація культурної спадщини в нових соціокультурних умовах
передбачає орієнтацію не на зміст експозиції, а вагомішими стають
нові смисли, що відкриваються відвідувачам, відчуття та асоціації, що
виникають при сприйнятті музейних предметів. Музей покликаний
забезпечувати можливості для особистості досліджувати шляхи,
яким чином минуле допомагало формувати різні ідентичності, спільні
культури, цінності і формувати толерантне ставлення особистості
до різноманітності. Люди мають не лише отримувати інформацію
про минуле, але й бути готовими до конструктивного діалогу з
представниками різних культур, носіями різних канонів колективної
пам’яті, виявляти повагу до різних поглядів.
На думку Президента світового ICOMу Ганса-Мартіна Хінца, у
глобалізованому світі потрібно переосмислювати сприйняття музейних
об’єктів та виставок, щоб створити можливості пояснювати людям світ з
різних кутів зору. Це дає змогу не лише краще пізнати своє власне минуле
й культуру, але й також зрозуміти іншого. Переосмислення експозиції
завжди потребує роздумів про роль музеїв в служінні суспільству. Не
об’єкти інформують про себе, а людське сприйняття надає предметам
цінності, як пізнавальної, так і емоційної [2].
Відповідно зміст сучасної експозиції має спрямовуватися
на вироблення у відвідувачів уявлення про багатоманітність
інтерпретацій подій минулого та сучасності; формування здатностей
критичного аналізу явищ, фактів, альтернатив суспільного розвитку та
різноманітних джерел інформації; формування ціннісних орієнтацій на
основі особистісного осмислення соціального, духовного, морального
досвіду, поваги фундаментальних прав людини, толерантного ставлення
до культури та історичного досвіду інших народів.
Нові смисли культури виникають у процесі комунікації, що
відбувається в спільних місцях, суспільному просторі. Активний
характер культурної комунікації здійснюється у процесі діалогу,
що має на меті формування, збереження, трансляцію і розвиток
культурних норм, цінностей, знань і смислів, сприяючи інтеграції,
соціальній консолідації, що є важливим суспільним запитом музею.
Як наголошується у Білій книзі міжкультурного діалогу Ради Європи,
міжкультурний діалог важливий для управління культурним розмаїттям
в багатокультурному середовищі. Це своєрідний механізм, що дозволяє
постійно досягати нової рівноваги в самоідентифікації, враховуючи нові
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можливості й досвід, додаючи нові шари до своєї ідентичності без втрати
власних коренів. Міжкультурний діалог допомагає уникнути пасток
самоідентифікацій і залишатись відкритими до викликів сучасного
суспільства [1].
Сучасне поняття музейної комунікації відображається у системі
PRC (Preservation-Research-Communication – зберігання, дослідження,
комунікація), що включає в поняття комунікації виставкову, видавничу
і освітню функції діяльності музею [3]. Окрім традиційної сутності
комунікації як обміну інформацією, важливим є акцентування уваги на
поведінковому та ціннісному її аспектах. Музей – це установа, що має
справу із прийомами і методами колекціонування, вивчення, збереження
та передачі цінностей людського досвіду.
Важливим аспектом сучасних поглядів на пам'ятки історії та
культури є усвідомлення їх цінності як об'єктів, що представляють певне
історичне середовище з його історично сформованими культурними
взаємовпливами та зв’язками. Пам’ятки історії та культури є джерелом
історичного досвіду поколінь, що містить різнобічну інформацію про
розвиток суспільства в минулому, сприяючи духовному розвитку
особистості, формуванню сталого почуття приналежності до місцевої
спільноти.
Соціокультурна роль музеїв як інституцій, що сприяють пізнанню
та популяризації культурної спадщини, цінностей, смислів передбачає
розвиток програм, спрямованих на діалог та співпрацю, залучення
місцевої спільноти, пошуку нових форм презентації культурного
продукту, освоєння суспільного простору міста, населеного пункту.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ
НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ.
ДО СТВОРЕННЯ ЗАПОВІДНОГО КОМПЛЕКСУ
«ПРАДАВНЯ УКРАЇНА»
Верговський С.О., Свирида Р.В. (Київ)
«Під нами Рай, і заглибоко він…»
Марія Столяр
«В чистім полі тирса шумить, катран зеленіє,
В чистім полі така воля, що й серце німіє.»
Народна пісня
Музей заслужено несе славу одного з кращих у світі, і не лише
завдяки унікальній колекції пам’яток народної культури, а й тому, що
вони серед величі епічного Святогір’я, в якому етногенна діяльність
наддніпрянців витворила натхненний етноландшафтний образ України
зі ставками, вербами, садами, нивами, могутніми дібровами, розлогими
долинами і піднебесним роздоллям ще досі ковильних Святих гір над
Святим Дніпром. Все це стало образною основою музею, без якої він
втрачає свою духовну велич.
І в такому потужному комплексі глибина здавалось би втраченої
етнокультурної пам’яті виявилась неймовірною – за традиційними
витворами 19 - поч. 20 ст. відкривалась модель розвитку культури
людства за всі 2,6 млн. років буття людини. Відкривались процеси
розвитку анімістичних уявлень до нині забутої, але реально існуючої в
традиціях етносів золотої священної цивілізації.
Тож постала проблема поглиблення безцінних для майбутнього
духовних знань за потужним комплексом пам’яток і за виявами
польового довкілля, яке є свідченням давньої історії. Смисл її ми
можемо зрозуміти засадами етнокультури глибше, ніж досі, передусім на
теренах польового довкілля Музею, що з 2000 р. має статус «південного
історичного ареалу», введеного у генплан міста. Це середовище з
численними археологічними поселеннями і могильниками, прадавнім
духовним центром в грандіозному печерному комплексі Церковщини
(Іліонської), велетенськими городищами. Саме тут центр системи
священних Змієвих-Троянових валів, що перекривають чи не всю
старожитню Україну, від Лубен до верхів’я Лаби (Ельби), від Києва у
Подунав’я.
А в етнокультурі вал – це передусім сакральний вияв, це й сакральна
межа-край, що окраює і номінує сакрально й середину – Україну, а тих
святителів, що насипали вали по краях своєї землі, тобто автохтонів,
54

назвали українцями. Систему священних валів для збройного захисту
від рабовласників Середземномор’я запровадили духовні провідники –
Святогори. Вали позначають краї окремих етноплемінних груп, це межі
окраяних малих Україн, що охоплюють всю протодержавну Україну.
Цей міжплемінний союз згодом керований полянським Києм
– носієм ритуального кия (булави, палиці, посоха) як знака влади,
довіреної полянам чехами (східною частиною, заселеною дулібами),
хорватами, що займали все Прикарпаття, і полабськими слов’янами,
представництва яких номінували як Щек, Хорив і Либідь. Саме у Києві
велика континентальна прадавня святиня з грядою Святих гір над
Дніпром від Прип’яті до Росі, має особливе природне джерело дуже
високої святості. За визначенням геологів, це Київська протогеологічна
кільцева структура – перевернутий конус діаметром 60 км, що вершиною
сягає 30 км і є потужним ретранслятором енергії планети на поверхню.
І про цю енергію-святість знали всі давні народи, передусім автохтони
України, знав і апостол і благословив цей праданій духовний центр на
велике духовне майбутнє.
І це його заповіт, передусім, музейному довкіллю навколо
Церковщини-Іліонської як прадавньому
осередку Святогорів. І
перекази про головних духівників – Святогорів, про ритуальні чисті
поля священнодій захисту хліборобів їх лицарями – поляницями, про
побратима і учня Святогора Іллю Муромця, його «заставу богатирську»
над Дніпром, нижче Києва, іменем якого названо острів Дніпра
від гирла Десни до Гідропарку, – то в чомусь реальні перекази про
етнокультурне минуле святині як засновника міжплемінного союзу –
України, організатора його захисту священними засобами.
Подаємо пропозиції розвитку музею разом з довкіллям у музейнозаповідний комплекс «Прадавня Україна». Ці ідеї, опрацьовувані багато
років, неодноразово схвалювані і кореговані, вже публіковані в газеті
«Столиця» № 31. 2003, та в «Матеріалах до української етнології» Вип.
4 (7) 2004, с. 26-31, на жаль ігноровані державою, як і засади розвитку
музею, «опущеного» в руїну торгового паразитування на святинях. А
владу приваблює перпектива розміщення на цих «незайнятих» полях,
в центрі святині, поряд з окружною дорогою, дуже прибуткових
розважальних готельно-бордельних комплексів. Святенництво на
святинях.
На захист святині стають волонтери.
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Ілюстрація: Генплан комплексу розвитку Музею.
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ВЕРБІВКА ЯК ЦЕНТР ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ
ХУДОЖНИКІВ-АВАНГАРДИСТІВ ТА НАРОДНИХ МИТЦІВ:
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ
Висоцька Л.Г. (Кам`янка Черкаської області)
Культура не може існувати без історичного досвіду. Вона базується
на колективному досвіді народу, людства, його знаннях, уміннях,
традиціях. Людині властиво зберігати в пам'яті минуле і передавати
наступним поколінням. Так історично виникають музеї – специфічний
інструмент цього необхідного суспільству процесу зберігання духовних
і матеріальних цінностей. Тут відбувається глибокий і безпосередній
духовний контакт людини з історією, культурою, мистецтвом. Візитною
карткою будь-якого музею є експозиція. Робота над нею є одним з
головних напрямків музейної діяльності [1].
Дане дослідження стосується концепції створення експозиції
музейної кімнати, матеріали якої розповідають про діяльність Вербівської
артілі вишивальниць на початку ХХ століття під керівництвом
Наталії Давидової, де протягом десятиліть співпрацювали художникиавангардисти та народні майстри. Реалізація цієї ідеї здійснюватиметься
в історичному музеї Кам`янського державного історико-культурного
заповідника (далі КДІКЗ).
Історичний музей розташований в одному із будинків колишнього
маєтку родини Давидових – «будинку управляючого». Цей будинок,
що був побудований у 60-х роках ХІХ ст., має багату історію. Саме
тут, гостюючи у своєї сестри О.І. Давидової, жив всесвітньо відомий
композитор П.І. Чайковський, який приїжджав до Кам`янки впродовж
28 років. У 20-х роках минулого століття в колишньому будинку родини
Давидових розміщувалась Надзвичайна комісія (ЧК) Чигиринського
повіту. Пізніше тут розташувалась поліклініка й лікарня, а з 60-х років
була відкрита Кам’янська дитяча музична школа ім. П.І. Чайковського.
У 1995 році у будинку було відкрито Кам’янський районний історичний
музей, який з 1 січня 1996 року увійшов до складу КДІКЗ.
Історичний музей має 7 експозиційних залів, де представлено
більше 4000 експонатів, які розповідають про історію нашого краю від
найдавніших часів і до сьогодні. Зараз наукові співробітники працюють
над розробкою тематико-експозиційного плану та створенням
експозиції залу розвитку культури кінця ХІХ – початку ХХ століття в
нашому краї. На засіданні науково-методичної ради заповідника було
вирішено виділити частину даної кімнати для експозиції, присвяченої
темі діяльності Вербівської артілі вишивальниць під керівництвом
Наталії Давидової.
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На початку ХХ століття в Україні відбувалися процеси формування
різноманітних художніх напрямів у мистецтві, активної співпраці
провідних художників-авангардистів з народними майстрами. Найбільш
сприйнятною до нових тенденцій була вишивка. Вона швидко реагувала
на появу нових малюнків, технік шитва. Високоосвічені жінки із знаних
родин, такі як Ю.Гудим-Левкович, Н.Яшвіль, А.Семиградова та інші
організовують у своїх маєтках майстерні, артілі, навчальні школи [2].
Артіль, розташована у с. Вербівка Чигиринського повіту Київської
губернії (нині Кам’янського р-ну Черкаської обл.), під керівництвом
Н.М.Давидової, вважалася одним з провідних осередків творення
нового декоративно-ужиткового мистецтва. Вона стала справжнім
центром кустарного виробництва, де спільно творили професійні
митці та селянки-вишивальниці. Від початку одним із завдань артілі
у Вербівці було відродження та розвиток старовинних народних
вишивальних технік. Проте справжньою ціллю було не просте технічне
копіювання майстринями історичних зразків, а творення на базі канону
і традиції оновленого, дійсно своєрідного продукту [3, 80]. Художники
втілювали свої ескізи у вишивці, де взаємодіяли фактура тканини,
блиск шовкових ниток, різні напрями покладених стібків гладі. З
допомогою шитва художники представляли в абстрактних формах
колір, об’єм, лінію. Роботи свідчили про народження нового напряму
у мистецтві, і зокрема у вишивці, напряму, який категорично поривав
із традиціями та усталеними принципами цього виду мистецтва. Митці
формували композиції з геометричних фігур, побудованих на поєднанні
контрастних кольорів. Фольклорний архетип народного мислення вони
піднесли на рівень світового значення [4, 46]. Варто зазначити, що
розкриття цієї теми саме музейними засобами є важливим фактором в
процесі вивчення і популяризації однієї з маловідомих сторінок історії
розвитку народного мистецтва початку ХХ століття як в Україні, так і в
нашому краї зокрема.
Основу майбутньої експозиції склала наукова концепція її побудови.
Робота над її створенням розпочалася з детального опрацювання та
вивчення публікацій Г.Коваленка, В.Щербаківського, Д.Горбачова,
Т.Кара-Васильєвої та ін. Було також досліджено джерельну базу:
спогади учасниць Вербівської артілі та Ю.Л.Давидова, щоденники
Маріанни Давидової (уродженої Лопухіної) та Наталії Давидової. Після
проведення значної науково-дослідної роботи в структурі побудови
експозиції з`явилося кілька підтем: маєток Давидових у Вербівці як
центр культурного життя; постать Наталії Давидової (уродженої ГудимЛевкович); діяльність Вербівської артілі вишивальниць; співпраця
О.Екстер, К.Малевича, Н.Генке-Меллер та ін. з народними майстрами у
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Вербівці; особливості творчісті Євмена Пшеченка та Василя Довгошиї.
Варто зазначити, що саме за даними темами здійснюватиметься наукове
проектування експозиції.
Для втілення задуму створення музейної кімнати одночасно
проводився добір та вивчення експонатів, що знаходяться у фондах
заповідника. В першу чергу, були відібрані вироби Вербівської артілі,
подаровані племінницями Н.М. Давидової (по лінії чоловіка Д.Л.
Давидова) Іриною Юріївною та Ксенією Юріївною Давидовими. Це
дві гаптовані скатертини, які вирізняються вишуканістю, майстерністю
виконання й елегантністю. Серед підготовлених експонатів є портрет
Івана Сажина, столяра родини Давидових. Це малюнок Н.Давидової
виконаний олівцем на папері. Також в експозиції будуть представлені
унікальні фотографії: Наталія та Дмитро Давидови (сімейна фотографія);
будинок Давидових у Вербівці кінця ХІХ століття; Вербівська артіль
вишивальниць, групова фотографія 1915 року; флігель, у якому
розміщувалась майстерня, де працювали вишивальниці.
Під час роботи над створенням експозиції фондових експонатів
виявилося недостатньо. Для розкриття теми важливо було, щоб
відвідувачі побачили, як саме виглядали вироби, виконані народними
майстрами Вербівки у співпраці з художниками-авангардистами.
Це стало можливим завдяки знайомству з виставкою «Відроджені
шедеври», яка проходила у виставковому залі картинної галереї КДІКЗ
в листопаді 2012 року. Виставка користувалася великим успіхом
серед відвідувачів та отримала безліч схвальних відгуків. Вона стала
наслідком багаторічного проекту, впродовж якого здійснювалася велика
наукова й пошукова робота Т.Кара-Васильєвої в архівах, фондах музеїв,
приватних колекціях з віднайдення ескізів вишивок Вербівської артілі,
відбувалося дослідження стилістики мистецтва авангарду, художньотехнічних особливостей техніки шитва гладдю, якою виконувалися ці
роботи.
Виставка дала можливість побачити і відчути той грандіозний
експеримент
співпраці
художників-авангардистів
О.Екстер,
К.Малевича, О.Розанової, Є.Прибильської, Н.Удальцової та інших,
а також народних майстрів Г.Собачко, П.Власенко, Є.Пшеченка,
В.Довгошиї. Копії ескізів були передані реставратору та викладачеві
Київського інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
ім. Бойчука В.Костюковій, яка разом із групою студентів відтворила
безцінні шедеври в матеріалі. Саме ретельне відтворення їх у вишивці
дало можливість повністю відчути доробок цих майстрів, роботи яких
уславили мистецтво вишивки в усьому світі та дозволили скласти
уявлення про дійсний масштаб співтворчості діячів авангарду та
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самородків із народу [5]. Копії ескізів будуть представлені в експозиції.
Чільне місце тут займуть роботи земляків із Вербівки Євмена Пшеченка
та Василя Довгошиї. Саме розповідь про їхні долі та творчі здобутки,
унікальність та несхожість стануть однією з головних тем під час
проведення екскурсій та тематичних лекцій.
Варто зазначити, що провідне місце під час компонування даної
експозиції зайняли матеріали, присвячені сторінкам життя і творчості
організатора та ідейного керівника Вербівської майстерні Н.М.
Давидовій. Експозиційну картину доповнюють відомості про О.Екстер,
К.Малевича, Н.Генке-Меллер, які були запрошені господинею маєтку
для роботи у Вербівській майстерні. О.Екстер здійснювала художнє
керівництво артіллю. Талановита малярка, подруга засновниці закладу
Н.Давидової приєдналася до розбудови роботи в майстерні близько
1914 року. Давидова і Екстер ініціювали науково-дослідні експедиції
з метою вивчення старовинних технік оздоблювання текстильних
виробів. О.Екстер підтримувала широке коло знайомств у мистецькому
середовищі. Будучи людиною експериментального, новаторського
мислення, вона запросила до співпраці з артіллю у Вербівці відомих
діячів мистецького авангарду, зокрема, К.Малевича та його однодумців,
які входили до заснованої ним у середині 1910-х років групи «Супремус»
[3,81]. З історією Вербівської артілі тісно пов’язане й ім`я Н. ГенкеМеллер. Вона, як і Н.Давидова, захоплювалася народним мистецтвом
і була віддана ідеї запровадження художніх принципів авангарду у
практику виробництва ужиткових речей, що мало кардинально змінити
обличчя сучасного побуту, привнести в нього елемент справжнього
мистецтва.
Енергійна, ініціативна, творча, співорганізатор виставок Н.ГенкеМеллер у 1915 році стала завідувачкою та головним художником
Вербівської майстерні. Вона тісно спілкувалася із членами «Супремусу»
О.Розановою, І.Пуні, Л.Поповою, Н.Удальцовою, Г.Якуловим,
К.Богуславською. Н.Генке-Меллер підготовляла їхні ескізи для
вишивальниць Вербівки та створювала власні композиції [6, 124].
Фотографії виробів за ескізами О.Екстер, К.Малевича, Н.Генке-Меллер
та інших художників будуть представлені в музеї.
Під час побудови експозиції наукові співробітники не залишили
без уваги матеріали про учасниць Вербівської артілі. Одарка Буряченко
(мати заслуженого артиста України Михайла Задніпровського) згадує,
що недалеко від нового двоповерхового будинку у Вербівці стояв флігель,
в якому колись жила родина Давидових.“В двох кімнатах цього будинку
розмістилася майстерня, в якій жінки і дівчата вишивали. Працювали
на білій тонкій матерії кольоровими нитками. Вишивали гладдю,
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вистюжком, хрестиком різні речі: скатертини, серветки, сорочки, сукні,
пальто. Кожній майстрині надавали узор для роботи і потім ретельно
слідкували, як вона виконується. Доробляти додому вироби не давали”
[7].
Зараз оформлення експозиції з заданої теми знаходиться на
завершальному етапі. Підсумовуючи, зазначимо, що створення
експозиції, матеріали якої розповідають про співпрацю художниківавангардистів та народних митців у Вербівській артілі вишивальниць,
має на меті музейними засобами максимально доступно, цікаво,
пізнавально, правдиво донести до відвідувачів різного віку інформацію
про одну із маловідомих сторінок історії розвитку українського народного
мистецтва як в Україні, так і в нашому краї зокрема. Виконання цього
завдання є приорітетним для співробітників музею.
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ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ТИПУ «СІРІУС» В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ КОСМОСУ
НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»
Вовкодав С.М. (Переяслав-Хмельницький)
Музей космосу один із експозиційних підрозділів Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав», у межах якого
демонструється різні аспекти історії освоєння космосу. Нажаль, протягом
тривалого часу інтенсивність публікації інформації про предмети, що
експонуються у музеї (а загалом їх кількість сягає понад 450 одиниць),
була дуже низькою. Хоча нами вже здійснено декілька спроб відображення
експозиції Музею космосу в науковій та науково-популярній літературі
з метою введення до наукового обігу окремих предметів та їх
популяризації. Дана розвідка зосереджує увагу на групі експонатів,
що пов’язані з перебуванням людини на борту космічних кораблів
(далі
КК),
орбітальних
станцій (далі ОС) та з
пілотованими космічними
польотами у цілому. Мова
йде про прилади, що
входили до складу системи
відображення
інформації
(далі СВІ) типу «Сіріус»
(див. рис.).
СВІ – це засоби забезпечення діяльності космонавтів під час керування та технічного обслуговування космічної стації чи пілотованого КК
та їх систем [1, с. 1]. Загалом існує п’ять поколінь СВІ, які відрізняються
рівнем інтеграції засобів відображення інформації та органів управління,
а також методами представлення інформації. «Сіріус» є СВІ третього
покоління у загальній класифікації систем відображення інформації
пілотованих космічних апаратів (далі ПКА) та першого покоління по
відношенню до КК «Союз» [4, с. 1].
СВІ даного типу використовувались на ПКА «Союз-7К»,
«Союз-А8», «Союз-М» (програма «Союз-Аполлон»), на орбітальних
станціях «Салют» (ДОС-17К). Окремі його складові – на станції
«Алмаз», транспортному КК та апараті для повернення комплексу
«Алмаз» [3].
У базових модифікаціях ПКА «Союз» встановлювалась саме СВІ
«Сіріус-7К». До її складу входили:
- пульти керування – командно-сигнальні пристрої: лівий та
правий;
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- приладова дошка ПД-1-7К;
- важіль керування повздовжнім рухом корабля;
- важіль керування орієнтацією корабля;
- пульт побутового відсіку ПБО-1-7К;
- світильники спускового апарату та орбітального відсіку;
- датчики температури повітря та рідини [4, с. 11].
У Музеї космосу експонуються 6 складових СВІ «Сиріус»: 4
елементи приладової дошки (індикатор навігаційний космічний ІНК2с (5336), табло сигнальне електролюмінісцентне ЕЛС-С-145 (5331),
індикатор тиску та температури (5333), шкальний пристрій ШУ-2-17К
(5333), КСП правий (5335) та електролюмінісцентне табло ЭЛС-Б-145
(5332) пульту космонавтів побутового відсіку (рис. 1).
Розглянемо кожен із зазначених елементів СВІ. Індикатор
навігаційний космічний ІНК-2с (5336) знаходився у лівій верхній
частині приладової дошки та був призначений для показу низки
важливих інформаційних параметрів:
- поточне місце розташування корабля відносно земної кулі;
- передбачуване місце приземлення корабля у випадку увімкнення
тормозного рушійного пристрою;
- кількість обертів навколо Землі, що здійснені під час
перебування на орбіті;
- зони охоплені сигналом радіостанцій КВ та УКВ;
- фізико-географічні умови в межах місця розташування та місця
посадки.
ІНК за принципом дії є програмним електромеханічним пристроєм,
що відтворює рух глобуса Землі відносно осей орбітального руху
корабля та обертання Землі [4, с. 29-33].
Табло сигнальне електролюмінісцентне ЕЛС-С-145 (5331)
вмонтовувалось у центральній частині приладової дошки та
призначалось для виведення найважливіших, з точки зору безпеки,
світлових та звукових сигналів про роботу бортових систем та
попереджень про здійснення певних процедур.
Світлова сигналізація приладу триколірна й базувалась на
принципах електролюмінісценції. Кожен окремий сигналізатор
виконаний у корпусі з склопластику, що забезпечувало герметизацію
електролюмінісцентного конденсатора. Табло здатне видавати два типи
звукових сигналів [38].
Індикатор тиску та температури (5333) теж входив до складу
приладової дошки СВІ «Сіріус-7К»: знаходився у нижній лівій
частині, під ІНК. Він призначався для контролю параметрів системи
життєзабезпечення екіпажу:
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- тиску та температури повітря у спусковому апараті та
побутовому (орбітальному) відсіку;
- тиску газу у приладовому відсіку;
- температури рідкого теплоносія у трубопроводі системи
терморегулювання на виході в спусковому апараті [4, с. 41].
Інший елемент СВІ – шкальний пристрій ШУ-2-17К (5333) –
знаходився праворуч від ЕЛС-С. Він входив до складу комбінованого
електронного індикатора, що був призначений для відображення
аналогових параметрів бортових систем телевізійної інформації від
телекамер внутрішнього огляду кабіни спускового апарата та камер
причалювання і стиковки [4, c. 17]. Шкальний пристрій накладався
поверх пристрою відеоперегляду та має декілька шарів, у яких
формувалися шкали, позначки шкал та назви параметрів. Кожен шар
містить лампи для підсвічування показників. Виклик контрольних
параметрів певної системи зумовлював підсвічування відповідного
шару за допомогою згаданих ламп [4, c. 18].
Важливим елементом СВІ типу «Сіріус» є пульт управління КСПпр
(5335) – дисплей електромеханічного типу, призначений як для керування
системами та агрегатами корабля 7К-ОК, так і для виведення інформації
про виконання команд та контроль стану різних систем. До складу
СВІ «Сіріус-7К» входили два КСП: правий та лівий, які, відповідно,
встановлювались із правого та лівого боку корабля. Конструкція обох
пристроїв була симетричною (рис. 1).
КСП здійснював управління великою кількістю агрегатів КК на
основі принципів стиснення команд-інформації. Керування із КСП
відбувалось за матричною схемою. За допомогою клавіш із текстовими
написами обиралися ті системи та агрегати, контроль яких здійснювався.
За допомогою клавіш із цифрами задавалися команди відповідному
агрегату. Контроль виконання команд реалізовувався за допомогою
сигналізаторів, що розташовані у віконці, паралельно клавішним
перемикачам [4, с. 12].
Електролюмінісцентне табло ЭЛС-Б-144 (5332) входило до складу
пульту космонавтів побутового відсіку, який призначений для:
- керування системами, пов’язаними із забезпеченням переходу
космонавтів із спускового апарату в побутовий відсік або виходу у
відкритий космос;
- керування телевізійним освітленням та освітлення побутового
відсіку;
- управління акустичними елементами радіотелефонної системи
«Зірка» у побутовому відсіку;
- індикації тиску повітря у спусковому апараті та балонах
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наддуву побутового відсіку [3].
Згадані предмети були передані до Переяслав-Хмельницького
історичного музею наприкінці 1970-х рр. із Центру підготовки
космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна завдяки сприянню льотчика-космонавта
Г.Т. Берегового. У Музеї космосу (до 2003 р. – Музей світопізнання та
мирного освоєння космосу) вони тривалий час експонувалися розрізнено.
Протягом останнього року, з метою оптимізації експозиції та цілісного
представлення систем управління ПКА, вони були скомпоновані у межах
окремої вітрини та доповнені відповідним оформлюючим матеріалом
із зображенням загального вигляду СВІ «Сиріус». Незважаючи на те,
що у музеї наявна лише частина елементів даної системи відображення
інформації, все ж вони у поєднанні з ілюстративним матеріалом успішно
доповнили один із експозиційних розділів та дозволили у певній мірі
продемонструвати один із важливих аспектів космонавтики.
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РОЛЬ МУЗЕЮ В ОХОРОНІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Войчик С.В. (Ківерці Волинської області)
Не випадково в Законі України “Про охорону культурної
спадщини” виділено спеціальний розділ VІ “Захист традиційного
характеру середовища та культурної спадщини”, ст. 32 якого зобов’язує
встановити в історичних населених місцях зони охорони пам’яток,
охоронні зони регулювання забудови, зони охоронного ландшафту,
зони охорони археологічного культурного шару. Межі й режими зон
охорони пам’яток визначаються науково-проектною містобудівною
документацією та затверджуються центральними органами виконавчої
влади в сфері охорони культурної спадщини [1].
Враховуючи те, що Ківерцівщина має значний природнорекреаційний та історико-культурний потенціал для розвитку туризму,
створено Звід пам’яток історії культури регіону, який виступає як
своєрідна розширена наочна комплексна програма з виконання
Закону України “Про охорону культурної спадщини”. Створюється
фотоальманах “Ківерцівщина, про яку знаємо мало”, над яким працює
фотограф-талант, заслужений журналіст України Валерій Мельник.
З метою захисту традиційного характеру середовища населених
місць України, на виконання статті 32 Закону України “Про охорону
культурної спадщини” Кабінет Міністрів України своєю постановою
від 26 липня 2001 року № 878 вніс до Списку історичних населених
місць України (міста і селища міського типу) 20 населених пунктів
Волинської області, з них 2 – на Ківерцівщині: смт. Олика (перша згадка
1149 року) та смт. Цумань (1557) [4].
41 об’єкт археологічної, історико-архітектурної спадщини нашого
району занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Класичним прикладом бастіонної системи фортифікаційного
будівництва від 1554 року [2, с. 38] вважається Олицький замок,
оточений валом та кам’яним муром. На кутах замку і досі збереглися 4
бастіони, а всередині – палац Радзивіллів, його житлові та господарські
споруди.
Колегіальний костел святої Трійці в Олиці – цінна пам’ятка Барокко
в Україні. (Колегіальним називають через те, що в 1638 році тут було
засновано колегію, тобто певний орган самоуправління, еквівалентний
капітулам, які є при кафедральних храмах у католицькій церкві).
Сьогодні це місце приваблює багатьох туристів, які люблять з’їжджати
з центральних трас до старовинних, але не надто популяр- них куточків.
Храм збудували на місці попереднього дерев’яного костелу в 16351640-х роках на кошти великого землевласника і великого канцлера
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литовського Альбрехта Станіслава Радзивілла. Над проектом працювали
архітектори Бенедикт Моллі (співавтор єзуїтського колегіуму в Луцьку)
та Джованні Маліверна. Монументальний костел, якого князь Радзивілл
скромно відзначив як “костьолик” [2, с. 11], освятив єпископ Андрій
Гембицький. На фасаді зберігся напис латиною “Тобі, Боже, цей дар
жертвуємо”.
Реставрацією колегіати кілька років тому зацікавився польський
“Фонд культурної спадщини” (голова Міхал Лящковскі). Зібрали
кошти від Міністерства культури та національної спадщини РП,
Міністерства закордонних справ РП, польських фірм та приватних осіб.
Фактично в 2013 році розпочалися відновлювальні роботи. За словами
Міхала Лящковскі, з огляду на масштаб будівлі, кінцева вартість робіт
становитиме кілька мільйонів злотих.
21-22 вересня 2017 року на базі Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки під патронатом народного депутата
України Ірини Констанкевич (політична партія УКРОП) буде проведена
Міжнародна наукова конференція “Олика та Радзивілли в історії
України, Польщі й Білорусі”. Паралельно відбудуться краєзнавчі
читання “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівський район та
Олика в історії України та Волині”.
У районі знаходиться ще одна з найдавніших пам’яток сакральної
архітектури Волині національного значення – Жидичинський монастир
(муровані Миколаївська церква, будинок митрополита 1723 року,
дзвіниця 17 ст.). Найпершу згадку про обитель у Жидичині відносять до
1227 року: “Коли ж сидів Ярослав [Інгваревич] у Луцьку, поїхав Данило
(князь Данило Романович Галицький – С.В.) в Жидичин поклонитися і
помолитися святому Миколі” [3].
Унікальними зразками дерев’яної сакральної архітектури є споруди
різних епох. Найстаріші – церква Іоанна Богослова (1825 р.) у селі
Сильне, Воскресенська у селі Звірів (ХХ ст.), Троїцька в смт. Олика
(1886 р.).
У селі Прилуцьке – оригінальна церква св. Іоанна Предтечі. Вона
споруджена у 30-их роках ХХ ст. у традиціях української сакральної
архітектури за проектом видатного архітектора Сергія Тимошенка.
Всього на державному обліку перебуває 108 об’єктів.
Впродовж ХХ століття справа збереження пам’яток в Україні часто
залежала від політичної кон’юнктури і сваволі окремих посадових
осіб. Наслідком цього стали численні безповоротні втрати культурних
цінностей.
На превеликий жаль, і в даний час майже кожний об’єкт перебуває
в незадовільному стані, а кожна п’ята пам’ятка – в аварійному. Всі вони
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потребують заходів щодо реставрації, реконструкції та включення в
сучасне суспільно-економічне життя.
На незадовільний стан пам’яток архітектури і містобудування,
особливо тих, що використовуються бюджетними установами, або не
знаходяться в господарському використанні, впливає значне скорочення
державного фінансування реставраційно-ремонтних робіт.
Багата Ківерцівщина й своєю природою.
З метою збереження, відтворення і раціонального використання
цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів
Волинського Полісся, що мають важливе природоохоронне, наукове,
естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, відповідно до статті
53 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” Указом
Президента України від 22 лютого 2010 року створено Ківерцівський
національний природний парк “Цуманська пуща” [5].
Ківерцівський краєзнавчий музей організував фотовиставку
працівника Національного природного парку, начальника відділу
з еколого-освітньої та рекреаційної роботи Павла Савчука “Таїни
народної культури в придорожніх фігурах-хрестах”. Перед цим роботи
краєзнавця були у Волинському краєзнавчому музеї.
У районі – 2 музейних заклади, які функціонують у галузі культури:
районий краєзнавчий музей та Лопатенський історико-природничий
музейний комплекс .
Оригінальний музей відкрито в підземеллі церкви Святої Трійці, що
в селі Тростянець. В цьому храмі щороку паломництво вірян до ікони
Богоматері Одигітрії, створеної, на думку дослідників, у ХУ столітті, і
яку прихожани вважають чудотворною.
В навчальних закладах 7 музеїв, 4 з них носять звання “зразковий”:
(с. Човниця, с. Хорлупи, с. Жидичин, ЗОШ № 4 м. Ківерці), 14 музейних
кімнат, 2 музейні куточки.
Цього року районний відділ освіти, краєзнавчий музей при
підтримці Ківерцівської міської ради проводять 1-у міську учнівську
історико-краєзнавчу конференцію “Ківерці: стежками рідного міста” з
наступним виданням путівника.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-ІІІ “Про охорону
культурної спадщини”.
2. Князі Радзивіли / В.Александрович та ін.; відп. ред. Ференцева
Ю.В.;пер. В.Журби та ін.. – К.: Балтія-Друк, 2012. – 272 с.
3. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є.Махновця; Відп ред..
О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 1989. – ХУІ + 591 с.
68

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №
878 “Про затвердження Списку історичних населених місць України”.
5. Указ Президента України від 22 лютого 2010 року № 203/2010
“Про створення Ківерцівського національного природного парку
“Цуманська пуща”.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТУАЛЕТУ –
МУЗЕЙ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
Воронова Н.А. (Київ)
Туалетна культура… Ця делікатна тема все частіше підіймається у
цивілізованому світі та має неперевершені переваги серед першорядних
завдань людства. Світова спільнота в деяких країнах вже має можливість
доторкнутися до історії розвитку туалетної культури та санітарії
завдяки тематичним музеям в Індії, Кореї, Німеччині та Австрії. У
2001 році започаткувала свою роботу Всесвітня Туалетна Організація,
яка виконує завдання Генеральної Асамблеї ООН. В Україні київські
бізнесмени Микола та Марина Богданенки першими взяли на себе
обов’язки створення єдиного в Україні Музею Історії Туалету, який на
державному рівні підіймає тему виховання культури особистої гігієни у
молодого покоління, дбайливого ставлення до використання природних
ресурсів та формує цивілізоване відношення до технологій переробки
відходів життєдіяльності людини.
Музей історії туалету є тим особливим місцем, в якому прості, добре
знайомі та загалом дуже звичні, на перший погляд, речі розкривають
перед відвідувачем все багатство своєї історії, пронизаної загадками,
легендами та навіть інтригами.
Академічна частина Музею розташована в хронологічному порядку
– від стародавнього світу до сьогодення. В експозиціях представлені
аутентичні та оригінальні експонати, які мають свою пронизливу та
цікаву історію. Поряд з академічною частиною музею вже запрацював
інтерактивний напрямок. Фахівці Музею власноруч розробляють для
дітей та дорослих квести, ігрові та костюмовані екскурсії, тематичні
лекції.
Музей, як і більшість музеїв Європи, в своєму активі має кінозал,
простір для дитячого розвитку і проведення тематичних лекцій, а також
магазин сувенірів. Музей обладнаний пандусом для інвалідів, має
стоянку для автомобілів та аудіо-гід по головним експонатам музею.
Сучасний кінозал з тематичними відеоматеріалами дозволяє фахівцям
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Музею не тільки глибше та досконаліше розкрити тему, а й надати
відвідувачам всі матеріали щодо новітніх технологій у галузі санітарії
та гігієни, історичні довідки та документальні фільми про туалетну
культуру в різних країнах та навіть у космосі.
За 10 років свого існування Музей має найвищі рейтинги в
переліку найцікавіших міст Києва, входить в усі каталоги та путівники
туроператорів і навігаторів GPS в усьому світі.
Гордість Музею Історії Туалету – Сертифікат Книги рекордів
Гіннеса, а приводом цьому стала унікальна «Найбільша колекція
сувенірних унітазів у світі». Колекція нараховує вже біля 600 експонатів.
В колекції представлені оригінальні сувеніри виконані з металу, дерева,
кераміки, срібла, скла і навіть шоколаду. Географія сувенірів також
широка, вони привезені з усього світу. Це свідчить про важливість та
актуальність питань туалетної культури в усьому світі.
Сьогодні основними напрямками Музею є:
• Наукова робота, яка націлена на вивчення історії побутової
культури людства.
Музей Історії Туалету залучає науковців, архітекторів, істориків
та музейників України до вивчення маловідомих історичних фактів
розвитку туалетної культури, гігієни та санітарії в усьому світі. Музей
вже має власне унікальне видання, аналогів якому не має в світі – перший
том книги «Мировая история туалета», в якому автори репрезентують
ґрунтовне дослідження історії розвитку туалетної проблематики на
всіх етапах розвитку суспільства. Книга (перший том) є результатом
кропіткої праці авторів з вивчення та систематизації відомостей про
еволюцію туалетної культури з давніх часів до XVII ст. Центральною
ідеєю книги, що проходить через усі дослідження авторів, є усвідомлення
та донесення до читача принципово важливої істини: рівень розвитку
культури гігієни визначає рівень розвитку всієї цивілізації в цілому, що є
незаперечним визначенням кожної історичної епохи. Другий том книги
«Мировая история туалета» знаходиться у роботі.
• Культурно-просвітницька робота серед киян та гостей столиці.
Поряд з екскурсійними програмами Музей проводить тематичні та артвиставки, популярність яких достойно оцінюється відвідувачами. А
широка географія туристів та кількість відвідувачів дають право Музею
Історії Туалету знаходитися на одному рівні з відомими державними
музеями Києва.
• Загальноосвітня робота серед українських школярів на предмет
розвитку туалетної культури з давніх часів до сьогодення. Інтерактивні
та костюмовані екскурсії для малюків та школярів В Музеї дозволяють
у простій та доступній формі донести всю важливість вивчення історії
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та навіть привернути увагу дітей до необхідності вирішення питань
захисту навколишнього середовища.
• Соціальна робота. Проведення Музеєм соціальних заходів із
залученням державних інституцій та приватних компаній до вирішення
питань туалетної культури, гігієни та санітарії в Україні це, перш за все,
усвідомлення необхідності сьогодні і зараз допомогти суспільству мати
європейський рівень життя.
Розташування Музею Історії Туалету в Башті №5 закономірно
та історично склалося, тому що це інтендантська башта, приміщення
якої використовувались для амуніції та провіанту. В ній вирішувалися
питання щодо господарського постачання військовослужбовців та
їх побуту. Але до цього була проведена величезна робота приватної
компанії «Бест Лайн» щодо відновлення Башти, яка була практично
зруйнована. На превеликий жаль, з боку держави власники компанії не
отримали ніякої допомоги. Навіть за власний кошт компанія виконала
роботи щодо благоустрою охоронної зони пам’ятки і сьогодні кияни та
гості міста можуть пишатися перлиною на Печерську, яка входила до
складу споруд Київської фортеці.
На превеликий жаль, Музей Історії Туалету не отримує від держави
навіть часткового фінансування. Власники Музею зверталися до
державних та неурядових фондів щодо фінансової підтримки Музею. Не
зважаючи на всі досягнення приватних музеїв, в Україні не передбачена
підтримка таких організацій. Але власники та фахівці Музею без зупину
працюють над вивченням історичних фактів, залученням фахівців з
технічних й історичних питань та над випуском нових власних видань
щодо розвитку туалетної культури в усьому світі.

МУЗЕЇ – ТЕРИТОРІЯ SOS!
В’ялець А.Ф. (Київ)
Для музейників України Переяслав-Хмельницький має особливе
значення, адже тут прожив своє життя Герой України видатний
музейник Михайло Іванович Сікорський, який не тільки музеєфікував
Переяслав, а й був відомим діячем культури України, її авторитетом, і
її, якщо хочете, совістю. За своє життя він не нажив статків, не збудував
собі хоромів, а перетворив Переяслав у місто-музей, де спільно зі своїм
колективом створив більш 20 музеїв і їх філій. Він першим в Україні
створив у Переяславі музей-скансен, який став широковідомим не лише
в Україні, а й за її межами.
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Ми, музейники України, низько схиляємо голови перед його
світлою пам’яттю, а ті, хто тут працюють мають бути достойні цієї
пам’яті, повинні не тільки передати наступним поколінням збережену
ним культурну спадщину, а й примножити справу його життя, не
втратити здобуте.
Усім нам є на кого рівнятися, кого наслідувати.
Не можна не згадати ще одного Героя України, музейника Бориса
Григоровича Возницького – колишнього генерального директора
Національної галереї мистецтв у Львові. Це не менш видатна особистість.
Завдяки його подвижницькій праці відроджені Олеський і Золочевський
замки, музеєфіковано замок Потоцьких у Львові. Він активно
відроджував Підгорський замок, створив перші в Україні «відкриті
фонди» в Олеську, відкрив світу творчість геніального майстра Пінзеля
(ХУІІ ст.). В своїй роботі, дбаючи про спасіння культурної спадщини,
він не обмежувався профілем одного музею. Вся його творча енергія
була спрямована на те, щоб долаючи труднощі, відкривати все нові і
нові музеї на Львівщині, надавати практичну допомогу тим музеям, які
цього потребували.
Проте сьогодні, на жаль, ми мусимо говорити не про значні
досягнення в музейній сфері України, про успіхи в збереженні і
примноженні культурної спадщини держави, а про ті болючі проблеми,
які існують у нашій галузі, які негативно позначаються на її загальному
стані незалежно від того великий це музей чи малий, державний він чи
комунальний, знаходиться в столиці чи в районі або сільській місцевості.
Зупинюсь на цих проблемах більш детально.
Не дивлячись на те, що ми маємо Закон України «Про музеї та
музейну справу», інші нормативні документи, які визначають права
і умови діяльності музеїв, наші музеї продовжують залишатися
незахищеними. Їх можна виселити з приміщень, в яких вони
знаходяться, через брак коштів позбавити електро- та водопостачання,
опалення. Відібрати частину музейної території, власне без згоди музею
замінити його назву. Постійна економічна криза в державі призвела
до залишкового принципу фінансування музеїв, поставила їх на грань
виживання. Не фінансуються статті поповнення музейних колекцій,
здійснення наукових експедицій (археологічних, етнографічних,
пошукових), виготовлення друкованої і сувенірної продукції. Це все
може фінансуватися лише за рахунок зароблених музеєм коштів, проте
музеї це не ті установи, які можуть заробити кошти, які покривали б їх
основні витрати.
Матеріально-технічна база більшості музеїв України перебуває
у незадовільному стані, експозиції практично не оновляються, вони
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потребують модернізації та реекспозиції. Фондосховища здебільшого
сирі, вражені грибком, обладнання старе. Як правило, в музеях відсутня
система автоматичного пожежогасіння. Є реальні проблеми з охороною
музеїв. В умовах різкого загострення криміногенної ситуації в державі
росте рівень злочинності, в рази виросла кількість музейних крадіжок.
Особливо боляче констатувати, що в регіонах України, де
відбуваються бойові дії,
руйнуються музеї, нищаться пам’ятки
культури. Вони позбавлені міжнародного імунітету, захисту від
збройних конфліктів. Лише в анексованому Криму в музеях залишилось
понад 1 млн. 60 тис. пам’яток. Ще понад 700 тисяч музейних пам’яток
знаходяться в музеях Донецької і Луганської областей.
На жаль, Україна як держава не зробила усе, що від неї залежить,
щоб музеї в анексованому Криму і на сході України були захищені
від незаконного вивезення музейних цінностей з цих територій, від
пошкоджень і пограбувань. Мовчить з цього приводу урядові установи,
мовчить і Українська комісія в справах ЮНЕСКО. Ми повинні вимагати
від Міністерства культури України. Українського національного
комітету ICOM заяв до міжнародних організацій з протестом щодо
нищення культурних спадщин в зоні бойових дій.
Ми проти утиску української культури і знищення культурної
спадщини в анексованому Криму і в зоні АТО.
Ще один тривожний аспект нашого буття, на який хочу звернути
Вашу увагу – це комерціалізація діяльності музеїв. У свій час такий
шлях для музеїв активно пропагувало Міністерство культури України,
наголошуючи, що музеями мають керувати не професійні фахівцінауковці, а менеджери, які вміють заробляти кошти.
Ніхто, звичайно, не заперечує, що музеї мають вести активну
фінансову діяльність. Але не можна ставити віз попереду коня, і
все зводити до того, що музеї повинні самі заробити кошти на своє
існування. Так буває, коли бажане вважається за дійсне. В кодексі
музейної етики наголошується, що музей це «постійна, некомерційна
установа, яка покликана служити суспільству, сприяти його розвитку,
стати доступною широкому загалу».
Комерціалізація не може бути поставлена на чолі діяльності музею
чи заповідника.
Ми проти того, щоб музеї перебудовувалися по моделям бізнесу
та грубих політтехнологій. Навпаки, пропаганду і бізнес варто будувати
з огляду на музейну модель гуманітарної відповідальності перед
нинішнім і прийдешніми поколіннями.
Ми за виховання нації через культуру, за доступність культурної
спадщини. При такому зубожінні народу України, музеї мали б
73

бути безкоштовними для відвідувачів, щоб вартість квитка не була
перешкодою до відвідин музею. Приклад – безкоштовний вхід до
Британського музею.
Значною загрозою для подальшого функціонування музеїв України
є намагання перетворити музейні колекції в економічні активи держави.
Не можна не згадати спробу афериста Тамойкіна змусити музеї
України оцінити всі музейні колекції «бізнес-експертами» по паспорту
Тамойкіна. І в такий спосіб, оцінивши музейні цінності по сумнівній
методиці, збільшити економічні активи держави.
В цій афері брав активну участь і Переяславський заповідник.
Колишній директор Заповідника пан Довгошия виступив у Києві на
конференції з доповіддю «Музейні фонди – економічні активи держави».
Чи відпала сьогодні загроза для музеїв щодо оцінки музейних
фондів і перетворення їх в економічні активи держави? Ні не відпала.
На цей раз ми отримали «сюрприз» у вигляд нової інструкції
по обліку музейних предметів. Ця інструкція відмінила п. 81 старої
інструкції, де було зазначено, що «всі пам’ятки історії і культури,
….які зберігаються в музеях, бухгалтерському обліку по вартості не
підлягають» і ввела до форми інвентарної книги графу «оцінка».
Відсутність цього пункту в новій інструкції автоматично поширює
на музейні предмети і музейні колекції дію Закону України «Про
бухгалтерський облік» та «Інструкції з обліку основних засобів
та інших необоротних активів бюджетних установ», затвердженої
наказом Держказначейства України № 64 від 17.07.2000 р. Саме цією
інструкцією музейні цінності мають бути внесені до обліку вартості
необоротних активів, які можуть списувати за музейним наказом. Це
неприйнятно до музейних цінностей. Вони не можуть списуватись
за внутрішнім наказом, не можуть вилучатися. Загальновідомо, що з
моменту надходження до музею пам’ятки втрачають свою монетарну
вартість і набувають статусу «музейні цінності». Чому тоді в новій
формі інвентарної книги з’явилася графа «оцінка»?
Ми направили свої зауваження з цього приводу Міністерству
культури України, проте поки що належних висновків не зроблено.
Шановні колеги, звертаю Вашу увагу на той факт, що в Законі
України «Про музеї та музейну справу» є стаття 3 «Національна музейна
політика». Аби вона виконувалась державою, то ми б мали зовсім інший
рівень функціонування музеїв в Україні.
Відповідно до вимог цієї статті, виходячи з особливої місії музеїв,
як хранителів історичної пам’яті, держава повинна взяти на себе
зобов’язання по матеріальному забезпеченню існування музеїв.
Без будівництва сучасних музейних приміщень, фондосховищ,
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створення сучасних експозицій, виставкових залів, без технічного
переоснащення музеїв ні зберегти Музейний фонд, ні надавати якісні
послуги населенню музеї не зможуть.
Водночас без фінансової підтримки наукового комплектування
фондів музеїв України ми не зможемо передати нащадкам свідчення
вітчизняної історії, досягнення сьогоднішнього наукового і технічного
вітчизняного прогресу. Якщо музеї не можуть купувати твори видатних
українських митців і народних майстрів, пам’ятки історії та культури,
ми залишимо Україну без її історичної і культурної пам’яті.
Бібліотекам України виділяють кошти на поповнення бібліотечних
фондів, є спеціальна державна програма. Але й музеї повинні мати
кошти на поповнення своїх колекцій, на здійснення археологічних,
етнографічних, пошукових експедицій, на закупівлю творів мистецтва.
Повертаюсь до бібліотек. Держава подбала про те, що працівники
бібліотек отримують 50 % до посадових окладів. Чому музеї, які
виконують важливі освітні, гуманітарні функції, зберігають культурні
цінності, які мають крім того величезну матеріальну цінність, такої
доплати не мають?
Ще слід звернути увагу на величезну різницю в оплаті праці
працівників державних і комунальних музеїв, які мають статус
національний.
Вважаю, що музеї і заповідники України, які виконують особливо
значну науково – освітню роботу, мають колекції загальнодержавного
значення і мають статус національного, не залежно від того державний
це музей чи комунальний, повинні мати рівні між собою зарплати.
А що насправді маємо: національні музеї і заповідники – державні,
що підпорядковані безпосередньо Міністерству культури України,
отримують зарплати співставні з зарплатами міністрів і їх заступників,
комунальні музеї, зі статусом національний, що підпорядковані
комунальним адміністраціям, продовжують отримувати мізерні оклади
в 3 тис. гривень, а це нижче рівня мінімальної зарплати.
Звідси і соціальна напруга, плинність кадрів, що негативно
позначається на всіх ділянках музейної роботи комунальних музеїв.
Ми проти фінансового приниження музеїв.
На наш погляд великих потрясінь зазнала музейна галузь за останній
рік (2017 р.), коли вступив в силу так званий «Закон В. Кириленка» від
28 січня 2016 р. № 955-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері
культури та конкурсної процедури призначення керівників державних
та комунальних закладів культури». Хотіли як краще, а вийшло як
завжди. Замість того, щоб до керівництва музеїв прийшли нові активні
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фахівці, проведення конкурсів перетворило музейну галузь у «поле
битви» за посаду директора. Документи на конкурс не рідко подавали
люди, які не мали відповідної освіти, фаху, досвіду роботи на керівних
посадах. Майже рік триває ця «битва», яка перетворила нашу галузь у
злиття всілякого бруду, видуманого компромату, брехливої інформації,
негативу, образливих тверджень про низький рівень роботи відомих і
поважних музеїв України.
Всі ми стали свідками того, як головний історичний музей України
– маю на увазі Національний музей історії України – через недолугу
кадрову політику Міністерства культури України із форпоста науки,
хранителя історичної пам’яті України перетворився в зону турбулентних
потрясінь. Не може бути позитивно оцінена робота нового директора,
якщо майже 2/3 колективу змінилося за 2 роки.
Цей музей має очолювати історик, археолог з досвідом і науковим
авторитетом, і такі фахівці в Україні є. Ми за розумну кадрову політику
Міністерства культури України, яке сьогодні навіть не реагує на
пікетування тих, хто змушений був піти з музею.
На жаль, перелік музейних проблем може бути розширеним,
загрозливих проблем значно більше і кожен з вас може цей перелік
суттєво доповнити.
Це є свідченням того, що музеї України втрачають свій позитивний
імідж, відбувається процес їх деградації, держава сама перебуває
в економічній кризі і не дбає належним чином про збереження і
популяризацію культурної спадщини.
Наше головне завдання – знайти шляхи подолання негативних
процесів, що можуть зруйнувати музейну галузь, достукатись до
свідомості усіх, кому не байдужа доля історичної і мистецької спадщини,
хто розуміє, що культура є основою нації. Важливо зберегти музеї як
унікальні установи, які покликані зібрати, зберегти, популяризувати
культурну спадщину, а не перетворити музеї у своєрідні центри
розваг, доморощених дісней-лендів, самодіяльних театрів, сумнівних
перфомансів.
Ми маємо боротися з приниження музейної професії, з
національним комплексом неповноцінності. Ми проти історичної
і художньої неграмотності. Ми за виховання нації на основі нашої
багатющої культурної спадщини, за почуття національної та історичної
гідності, за розвиток сучасної музейної інфраструктури, за забезпечення
музеїв України цифровими технологіями, за право музеїв займатися
наукою і освітою, а не «сумнівним» бізнесом. Ми повинні згуртуватися
і спільно захищати свої права.
Нам важливо, щоб і суспільство, і держава визнали, що музеї – це
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архіважливі установи, які виконують державну функцію збереження
культурного ДНК нації, вони створюють культурний продукт, який
забезпечує передачу цього ДНК майбутнім поколінням. Від державного
апарату ми чекаємо політики всебічної підтримки цієї високої місії
музеїв.
Щоб модернізувати вітчизняну музейну галузь нам конче потрібно,
щоб виконувалась стаття 3 Закону України «Про музеї та музейну
справу», а саме стаття «Національна музейна політика».
В Україні має бути розроблена і затверджена Державна програма
розвитку музеїв України з економічними обрахунками, з фінансовим
забезпеченням її реалізації. Має бути проведене її широке громадське
обговорення. Без цього важливого кроку музеї України будуть приречені.
Проте на цій сумній ноті мені б не хотілося завершувати свій
виступ.
Покладаємо значні надії на Закон України «Про український
культурний фонд», який був прийнятий 23 березня ц. р., який буде
займатись фінансуванням культури за рахунок коштів, що будуть
надходити до Фонду від спонсорів і меценатів, від продажу тютюнових
і горілчаних виробів, лотерейних квитків тощо.
Сподіваємось, що цей Фонд долучиться до фінансування Державної
програми розвитку музейної галузі України, в розробку якої повинні
включитись музейні фахівці.
Дорогі друзі! Попри всі складнощі мені б хотілось зарядити
вас оптимізмом. Ми маємо об’єднатися, діяти заради культурного
відродження. Дуже важливо нам, музейникам, згуртуватися, активно
плекати ідею створення «нації культури», жити за принципом: якщо
не я, то хто збереже і передасть майбутнім поколінням найцінніше –
вітчизняну культурну спадщину.

МОГИЛЬОВ-ЯМПІЛЬСЬКИЙ УКРІПЛЕНИЙ РАЙОН:
СТВОРЕННЯ, БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВА МУЗЕЄФІКАЦІЇ
В'ялець А.В. (Київ)
Виникнення укріплених районів.
Розвиток артилерійських систем в середині та наприкінці ХІХ
ст. призвів до остаточної загибелі такий вид фортифікації як зімкнута
фортеця та виникнення нового виду, фортової системи укріплень.
Але навіть ця нова форма проіснувала лише до початку ХХ ст., коли 1
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світова війна показала, що ефективно захищатись здатна лише фортеця,
що вписана в полосу польових укріплень та обов’язково мала зв'язок
з тилом. Масове використання всіма воюючими сторонами нового
виду зброї – скорострільних кулеметів, що вийшли на перше місце по
кількості втрат живої сили, яких вони завдавали, ось головні фактори,
що призвели до виникнення нової фортифікаційної форми.
Після закінчення 1-ї світової війни жодна країна не мала
можливості утримувати величезні армії, тому відбулось їх скорочення
до штатів мирного часу. В більшості країн була прийнята така доктрина,
при якій безпосередньо війні передував час підготовки, мобілізації
армії, доведення її чисельності до штатів військового часу, розгортання
на конкретному театрі військових дій. Єдиним виходом з цієї ситуації
було завчасно підготовити прикордонний театр військових дій (ТВД), де
втримати противника до часу відмобілізації армії до штатів військового
часу та підходу цієї армії на ТВД.
Виходячи з цієї концепції основу підготовки майбутнього ТВД мали
складати лінії довгочасних укріплень на найбільш імовірних напрямках
наступу противника. Укріплені лінії мали складатись з окремих
укріплених районів (УР), що мали вже більш конкретне завдання на
конкретному напрямку.
Будівництво укріпрайонів в СРСР. Могильов-Ямпільський УР.
Оборонне будівництво в СРСР, на відміну від провідних країн
Європи, відбувалось з деякою затримкою і проходило в 3 етапи. З
1928 року в СРСР будуються 13 укріплених районів, що простягались
від Балтійського до Чорного моря, прикривши державу з заходу. Ця
укріплена лінія отримала на заході назву «Лінія Сталіна» и проходила
вона вздовж т.н. «старого кордону (до 1939р.)».
Дуже скоро стало зрозуміло, що існуюча система УР не забезпечує
належним чином вирішення тих питань, які перед ними ставились. До
того ж розвиток техніки і фортифікаційної науки вніс свої корективи.
Розпочинається другий етап будівництва в 1938 році Роботи були
спрямовані в першу чергу на те, щоб у старих УР з метою їхнього
удосконалення збільшити кількість артилерійських споруд. Будівництво
їх тривало до початку другої світової війни, у вересні 1939 року, а в
деяких продовжувалось і до нападу Німеччини на Радянський союз
22 червня 1941 року. Таким чином, на другий етап (1938–1939 рр.)
припадає спорудження Остропільського, Шепетівсько-Ізяславського,
Старокостянтинівського, Проскурівського й Кам’янець-Подільського
укріплених районів, окремих Дідовичського (Новоград-Волинський
УР) та Ємільчинського (Коростенський УР) вузлів оборони.
З початком другої світової війни керівництвом держави було
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прийняте рішення про припинення будівництва і консервацію УР
1938-39 років, і початок будівництва нової лінії укріплень вздовж
лінії нового кордону. Ця укріплена лінія отримала неофіційну назву
«Лінія Молотова». Протягом третього етапу (1940–1941 рр.) на
території України будуються Ковельський, Володимир-Волинський,
Струміловський, Рава-Руський, Перемишльський і Чернівецький УР.
В загальній системі укріплених районів СРСР МогильовЯмпільський УР мав номер 12, та був розташований на подільській
ділянці Південно-Західного оперативно-стратегічного напряму.
Ширина по фронту складала 180км. глибина від 2-3км до 6-7, а в одному
місці навіть до 12км. Укріплений район мав завдання, прикриваючись
ріками Дністер та Жван, у взаємодії на заході з Кам’янець-Подільським,
на півночі з Летичівським, на півдні з Рибницьким УР не допустити
форсування противником ріки Дністер і прориву у напрямі – Бєльці–
Могилів-Подільський–Вінниця.
Спорудження МЯУР тривало з 1931 по 1933 рік, коштувало державі
14.274.126 руб 42 коп. За цей час було побудовано 299 казематованих
споруд різного призначення, включаючи бойові оголовки мінних споруд.
Головні особливості МЯУР:
- Найбільша з усіх радянських УР кількість мінних споруд, 24
шт.;
- Майже повна відсутність передпілля, що зумовлене
розташуванням головної лінії оборони по берегу річок Дністер та Жван;
- Наявність найбільшої на Європейській території СРСР мінної
групи;
- До сьогодення дійшли цілими лічені споруди, бо переважна
кількість знищена радянськими, німецькими та румунськими військами.
Основу УР складали ДОТ на 3 станкові кулемети Максима,
виконані в різних класах стійкості. Казематована артилерія складалась з
18 артилерійських полукапонірів на дві 76.2мм гармати на казематному
лафеті зразка 1932р. В МЯУР налічувалось 24 мінні споруди (мінна
споруда – один або декілька бойових оголовків поєднаних між собою
підземною частиною, яка розташовувалась на глибині 8-12 м). Саме
наявність такої кількості мінних споруд робить МЯУР унікальним
серед усіх укріп районів колишнього СРСР. Командував мінною групою
лейтенант Гриценко. Гарнізон завдав численних втрат 6 румунському
кавалерійському корпусу під час боїв 17-18 липня 1941р., які змогли
заволодіти міною тільки задіявши для штурму вогнеметників.
До війни гарнізон МЯУР складався з 40 та 50 окремих кулеметних
батальйонів, 89 окремого арт дивізіону, 153 саперної роти, 135 роти
зв’язку та 16 хімічного взводу. 22 червня 1941 року УР приведено в стан
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бойової готовності. На базі 40 ОКБ розгорнуто 41 та 51 ОКБ, на базі 50
ОКБ – 6 та 53 ОКБ відповідно. Польове заповнення складав особовий
склад 130СД. Комендантом МЯУР в цей час був полковник Ігнатьєв
Сергій Олександрович (01(13).10.1898 - 22.06.1969).
Бойове застосування
Перше спроба штурму МЯУР відбулась 7.07.41, коли противник
спробував з ходу заволодіти мостом через р.Дністер, перемішавшись з
відступаючими частинами РСЧА. Є відомості про участь у цій операції
спецпідрозділу «Бранденбург».
О 4.30 ранку 17.07.41 розпочався потужний штурм позицій
МЯУР в районі с.Бронниця (22, 76 піхотні дивізії вермахту), с.Козлів
(8 Румунський кав. корпус), с.Нагоряни, с.Ляшевці. Утворилося 2
плацдарми. А вже 18.07.41 лінію оборони МЯУР в районі Ямполя за
підтримки 198 ПД прорвала 170 піхотна дивізія (Infanterie-Division).
Утворився ще один плацдарм, від с.Флемінда (сучасна Оксанівка) до
м.Ямпіль.
Не зважаючи на те, що на плацдармах тривали запеклі бої, ввечері
19.07.41р. від штабу 55 стрілкового корпусу надійшов наказ про відхід
частин МЯУР с займаних позицій. Запис в Журналі бойових дій МЯУР
від 19.07.41р. (мовою оригіналу): «…Распоряжение Штакора 55 об
отходе частей 12 УР и 130СД на новый рубеж, подрыв оставшихся
сооружений, отсутствие согласованности в отходе и прикрытии отхода
привело к перемешиванию частей и потерей ими направлений. Части
УР отошли подорвав сооружения и материальную часть: 6 ОПБ с
частями 17СК; 50 и 53 ОПБ с подразделениями 528СП 664СП и частями
169СД (сапбат УР). 51 ОПБ оказался окруженным и его подразделения
с окружения не вышли, в бою погиб командир батальона и его штаб.
Подразделения 40 ОПБ вышли частично. Командир батальона подорван
на наблюдательном пункте. 41 ОПБ отошел с 371 СП.». Причиною
такого рішення стала ситуація, що склалась на південно-західному
стратегічному напрямку через прорив німецькими частинами лінії
Летичівського УР, їх швидкому просуванні на схід і виникненням загрози
потрапляння частин 55 СК разом з підрозділами МЯУР у стратегічне
оточення.
Почався відхід з боями у східному напрямку, що тривав до кінця
серпня. 25 серпня 1941р. у селищі (тепер СМТ) Михайлівка Запорізької
області МЯУР як бойова одиниця був розформований, документи, що
лишились в частинах були направлені в архів (ЦАМО фонд 2300, опис 1).
Сучасний стан.
Частина споруд МЯУР були знищені наступаючими частинами
вермахту під час штурму лінії укріплень та наступних боїв, адже велика
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кількість ДОТ на час відходу лишались блокованими і продовжували
вести бій. Завдяки отриманим архівним матеріалам, здійснені численні
польові дослідження МЯУР, в результаті чого виявлено на місцевості
та обстежено більш ніж 90% об’єктів. Проведені інші пошукові заходи,
що надали можливість потрапити всередину 4 раніше недоступних мін,
знайти продовження та вхідний блок Будьонівської гірки.
Інша частина споруд була знищена гарнізонами при відступі. Але
більша частина споруд була знищена в період окупації румунськими
підрозділами, що мстилися Радянському союзу за «Бессарабський
похід», і виправдовували такі дії будівництвом нової держави –
Трансністрії.
Частина споруд була зруйнована вже в повоєнний час при
розмінуванні територій. Вцілілі споруди були законсервовані. Підземні
частини 3 мінних груп (Серебрійська, Бронницька та Ямпільстка)
використовувались в якості складів вибухових речовин місцевими
кар’єрами. Лише «Бронницька міна» (ДОТ №112) та ДОТ №560 в
с.Муровані Кирилівці на сьогодні мемориалізовані, а ДОТ №112
ще й намагались музеєфікувати. Інші цікаві з наукової, історичної та
патріотичної точки зору об’єкти МЯУР доживають свого віку в якості
смітників.
Між тим, з точки зору українського законодавства всі ці об’єкти
безумовно є історичними пам’ятками за видим (п.2 ст. 2 Закону України
«Про охорону культурної спадщини»), та комплексом за типом. Вцілілі
споруди дають уявлення про ДОТ, його конструктивні особливості
в залежності від функціональності, несуть на собі матеріальні сліди
бойових дій та застосування вибухових речовин. Отже необхідно
скласти на зазначені об’єкти відповідну облікову документацію, та
поставити на державний облік.
Перспективи використання.
З урахуванням того, що в світі надзвичайною популярністю
користуються музеї просто неба, «скансени», особливо мілітарного
спрямування, пропонується створити систему скансенів на базі об’єктів
МЯУР. Ця система матиме можливість існувати як окремо, даючи
можливість цільового знайомства з пам’ятками військової архітектури
початку ХХ ст., так і інтегруватись в загальні туристичні маршрути.
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ШКІЛЬНІ МУЗЕЇ УКРАЇНИ У ВИКЛИКАХ ДОБИ
Гайда Л.А. (Кропивницький)
Кожен куточок України має свою неповторну яскраву історію,
культурні традиції, відомих земляків, зберігає духовну спадщину
попередніх поколінь. Завдяки педагогам, які усвідомлюють та
пропагують глибинні пласти духовності українського народу, створені і
діють тисячі музеїв при навчальних закладах. За ними закріпилась назва
«шкільні», бо мають свою специфіку і суттєво відрізняються від музеївюридичних осіб. Упродовж майже століття на їх основі поступово
сформувалась галузь освітянського краєзнавства. Саме у шкільних
музеях історія краю живе не тільки в експонатах, вона використовується
у щоденній роботі з дітьми, педагогами, випускниками, гостями,
батьками, представниками місцевої громади.
Шкільні музеї є суттєвою складовою сучасного освітньогокультурологічного середовища нашої держави, ми спостерігаємо
зростання ролі краєзнавчої та пам'яткознавчої роботи з дітьми й
учнівською молоддю. У процесі пошукової роботи учні, з одного боку,
пізнають історію рідного краю, традиції населення, з іншого – беруть
безпосередню участь у відродженні національно-духовної спадщини
українського народу.
Україна має розмаїту палітру музеїв навчальних закладів. У 2015
році проходив черговий огляд їхньої діяльності. За поданням органів
управління освітою областей та м. Києва станом на початок 2016 року
на облік взято 4200 музеїв навчальних закладів (оглядом 2010 року було
зафіксовано 4432 музеї. До підсумкового списку не включені 182 музеї
АР Крим, 26 музеїв Севастополя, музеї навчальних закладів в окремих
районах Донецької та Луганської областей.
У межах проекту Педагогічного музею України «Музейна педагогіка
в Україні» 14 березня 2015 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл
«Музеї навчальних закладів як осередки патріотичного виховання».
Ініціатори мали на меті: визначити місце і роль потенціалу музеїв при
навчальних закладах України у процесі патріотичного виховання учнів,
представити кращий досвід їхньої діяльності, розробити рекомендації
на допомогу педагогам-керівникам. У зібранні взяли участь науковці
Педагогічного музею України, викладачі вищих навчальних закладів,
працівники Українського державного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді, методисти обласних центрів туризму і краєзнавства
учнівської молоді (станцій юних туристів), педагоги-керівники музеїв
при навчальних закладах.
У ході спілкування всі учасники круглого столу відзначили, що
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музеї при навчальних закладах України мають колосальні потенційні
можливості для патріотичного виховання дітей та молоді. За
результатами обговорення питання визначено такі тенденції:
• В Україні при навчальних закладах створено і діє більше 5 тисяч
музеїв, які працюють на громадських засадах. Навчально-методичний
та організаційний супровід їхньої діяльності на рівні держави здійснює
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України.
• Педагогічний музей України є науково-координаційним
центром для науковців та вчителів-практиків, які працюють у царині
музейної педагогіки, осередком популяризації їхніх здобутків та досвіду.
• Науково-методична робота з музеєзнавства та краєзнавства
є суттєвою складовою розвитку фахової компетентності педагогів,
яка розвивається також і шляхом самоосвіти, роботи над методичною
темою, обміну досвідом, участі в конкурсах, конференціях, акціях,
експедиціях.
• Керівниками музеїв при навчальних закладах напрацьовано
значний педагогічний досвід роботи (організація та діяльність гуртків,
музеїв та кімнат; позакласна виховна робота; формування традицій
навчального закладу).
• Подвійне підпорядкування музеїв при навчальних закладах
не сприяє формуванню системи підвищення фахової майстерності та
самоосвіти педагогів, їх професійному спілкуванню.
Нами визначено також актуальні проблеми освітянського
музейництва в Україні: облік, реєстрація та визначення правового
статусу музеїв при навчальних закладах; професійна комунікація між
музеями різних форм власності і профілів як можливостей для обміну
досвідом роботи; пошук сучасних підходів та форм подачі матеріалів в
експозиціях; слабке науково-методичне забезпечення діяльності музеїв,
гуртків та інших учнівських об’єднань; недостатнє впровадження
здобутків української музейної педагогіки у практику роботи шкільних
музеїв.
Вказана проблематика вимагає постійного моніторингу та аналізу,
пошуків шляхів сучасних підходів для продуктивного використання
потенціалу музеїв у навчанні та вихованні дітей і молоді. Музейнопедагогічною спільнотою були напрацьовані відповідні рекомендації:
• Департаментам (управлінням) освіти обласних державних
адміністрацій (міських рад, виконкомів): здійснювати організаційні
заходи щодо виявлення, реєстрації музеїв при навчальних закладах
згідно з чинним законодавством; сприяти координації діяльності музеїв
на громадських засадах з державними установами та організаціями;
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заохочувати педагогів різного фаху до пошуково-дослідницької
та музейної діяльності, створювати умови для діяльності гуртків
краєзнавчого та музеологічного профілю; розробити та сприяти
реалізації районних (міських) програм розвитку і підтримки музеїв
у закладах освіти; рекомендувати до розміщення інформацію про
діяльність і можливості шкільних музеїв на сайтах туристичних
організацій.
• Методичним службам: вивчити можливості використання
потенціалу курсів за вибором краєзнавчого (музеологічного) змісту
в системі допрофільного та профільного навчання; організувати на
базі музеїв при навчальних закладах діяльність науково-методичних
центрів, різних форм методичних об’єднань педагогів з метою
оперативної співпраці, реалізації регіонально-культурологічних
проектів, ознайомлення з новітніми технологіями позакласної роботи
та обміну досвідом; застосовувати сучасні технології музейної
педагогіки у діяльності навчальних закладів; організувати у шкільних
музеях презентації творчих здобутків молодих земляків-випускників,
учасників сучасних українських патріотичних проектів у різних галузях
суспільного життя; вивчати, узагальнювати й популяризувати досвід
педагогів і колективів з використання різноманітних форм музейної
роботи у навчально-виховному процесі та співпраці з місцевими
громадами; визначити опорні школи з використання потенціалу
краєзнавства та музейної діяльності у формуванні патріотичних якостей
дітей та учнівської молоді; враховувати дослідницько-популяризаційну
роботу педагогів при проходження фахової атестації, представляти їхні
кандидатури на відзначення.
• Адміністраціям навчальних закладів: виносити на розгляд
педагогічної ради навчального закладу питання використання
регіонального компоненту у навчально-виховному процесі, діяльності
шкільних музеїв та комплексів; включити до планів шкільних
методичних об’єднань презентації творчих здобутків педагогів, які
застосовують інноваційні форми і методи навчання і виховання дітей на
основі краєзнавчо-музеологічної методології; організувати діяльність
краєзнавчих гуртків, клубів любителів історії та культури краю,
особливо на базі діючих музеїв; відкривати куточки, кімнати та музеї,
що ілюструють й популяризують традиції і кращі здобутки школи;
використовувати потенціал шкільних музеїв у роботі з батьками та
громадою; популяризувати відомості про життя та діяльність видатних
випускників.
• Педагогам-засновникам та керівникам музеїв при навчальних
закладах: створювати та брати активну участь у роботі громадських
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краєзнавчо-музейних
об’єднань;
подавати
пропозиції
щодо
удосконалення діяльності шкільних музеїв; розробляти навчальні
регіональні програми курсів за вибором, гуртків; вивчати досвід
використання у навчально-виховному процесі інноваційних методів
залучення дітей до збереження та вивчення культурологічного
середовища краю; налагоджувати співпрацю й професійне спілкування
із фахівцями державних музеїв; популяризувати власний досвід у
фахових виданнях, засобах масової інформації та соціальних мережах.
Таким чином, музеї навчальних закладів є важливими виховними
центрами, де проводиться краєзнавчо-пошукова та соціальнопросвітницька діяльність, зберігається й досліджується історикокультурна спадщина українського народу на прикладі особливостей
розвитку рідного краю. Музейні збірки мають значні потенційні
можливості для формування ключових та регіонально-культурологічної
компетентності учнів; це місця, де упродовж поколінь формуються
освітянські й родинні традиції, зберігаються відомості про особливості
розвитку регіону, що сприяє, надає можливість залучити учнів до
конкретних справ разом з батьками, волонтерами, громадськими
організаціями та місцевими громадами. Шкільний музей може
бути центром всієї навчально-виховної роботи, широким полем
творчості учнів та вчителів, допомагає у вирішенні питань виховання
громадянської позиції і патріотизму в учнів.
Сучасне шкільне музейництво України вимагає науковотеоретичного осмислення, узагальнення та розробки методологічних
основ.

ХОРОШІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ – ОДИН ІЗ ФОРПОСТІВ
КРАЄЗНАВСТВА ЖИТОМИРЩИНИ
Голяченко О.С. (Хорошів Житомирської області)
Перше засідання ініціативної групи щодо заснування ВолодарськоВолинського (тепер Хорошівського) музею історії що на Житомирщині
відбулося у жовтні 1982 р. Офіційно культурний заклад відкрив свої
двері 3 липня 1988 р. Саме тоді здійснилась багаторічна мрія патріотівкраєзнавців Горошківського краю на чолі з вчителькою історії місцевої
школи Олександрою Мусіївною Баран – у районному центрі запрацював
історичний музей.
Нині колекція музею налічує понад дві тисячі предметів основного
фонду та більше однієї тисячі предметів науково-допоміжного фонду.
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Серед них – знаряддя праці стародавніх людей (кам’яні молотки, сокири,
зубила, скребки тощо); дерев’яні предмети вжитку поліщуків (ткацький
станок, прядка, рублі, гребінки для чесання льону тощо); плани, купчі
земельних ділянок, векселі, паперові та металеві гроші; домоткані
рушники, сорочки кінця 19 століття; військові нагороди періоду Другої
світової війни; хлібні картки 1947 року та інші експонати. Заслуговує
уваги «Геометрическій Планъ» датований 1906 р. про продаж поміщицею
Трубецькою селянинові Гефке трьох десятин землі у с. Малі Горошки.
Родзинкою музею є стародавній камінь, біля якого наші пращури
здійснювали ритуал поклоніння сонячному божеству Хорсу (від його
імені, як вважають науковці, пішла назва Хорошки-Горошки-Хорошів).
У музеї постійно діють експозиції: «Наш край у давні часи»;
«Кутузов і Горошки»; «Скривджена земля»; «Район у роки Другої
світової війни»; «Хорошівщина – поліська перспектива». Музей
бере участь у виїзних виставках до Міжнародного дня музеїв, Дня
незалежності України, Всеукраїнського дня працівників культури та
аматорів народного мистецтва, Всесвітнього дня туризму, Дня селища
Хорошів, тощо.
Музеї проводить виставкову, просвітницьку, видавничу діяльність.
Працівники музею, краєзнавці беруть активну участь у міжнародних
та всеукраїнських науково-краєзнавчих конференціях. Музей історії є
учасником конференцій: «Вітчизняна війна 1812 року і Україна: погляд
крізь роки» (грудень 2012 р.), яку проводив Інститут історії України
НАН України; «V Волинської міжнародної конференції» (листопад 2012
р.), яку проводив Житомирський державний університет ім. І. Франка;
«Від мінералогії до геохімії» (червень 2013 р.), присвяченої 130-річчю
від дня народження академіка О.Є. Ферсмана; «Мінерально-сировинні
багатства України: шляхи оптимального використання», які проводить
ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння» (с-ще Хорошів).
У вересні 2013 р. музей історії провів конференцію до 25-ти річчя
відкриття та видав збірка матеріалів, до якої увійшло статті науковців
області, України, Білорусі та Росії.
Музеєм проводяться краєзнавчі дослідження пам’яток культури
поліського краю та вивчаються біографії видатних постатей, які мають
відношення до нашої древлянської землі. Музей зібрав матеріали про
проживання в маєтку Горошки 1803-1805 рр. російського полководця
М.І. Кутузова. У містечку Кутузове (теперішній Хорошів) народився
відомий скульптор, народний художник СРСР В.Б. Пінчук. У музеї
зберігаються 13 робіт митця, які були передані громаді селища за його
заповітом. У нашому краї розпочинав педагогічну діяльність великий
українець, кінодраматург, письменник О.П. Довженко. Влітку 1914
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р., після закінчення Глухівського учительського інституту, молодий
спеціаліст О. Довженко був направлений на роботу у містечко Кутузове
(тепер селище Хорошів). Відправною точкою учительської біографії
Олександра Довженка стало перше липня, коли його зарахували
вчителем Кутузівського училища. Проте уже 20 вересня цього ж року
молодого вчителя переводять у Житомир.
У музеї історії широко представлена експозиція про етапи розвитку
геологічної галузі, гірничих підприємств та видатних вчених, які
працювали в Горошківському краї. Цікавими є матеріали про наукову
діяльність академіка О.Є. Ферсмана. Слід зазначити, що Олександр
Ферсман двічі бував у поліському краї, де увагу вченого особливо
привертали пегматити та пов’язані з ними Волинське родовища
дорогоцінного каміння. Перший космонавт незалежної України Леонід
Каденюк, який приїжджав у район 27 березня 1998 р., побажав музею
успіхів та подарував фотокартку «Colonel Leonid K.Kadenyuk, NSAU
Astronaut» з дарчим написом, фото екіпажу космічного корабля-шатл
«Колумбія» (STS-87) та емблему.
При музеї історії району створені: Рада музею, краєзнавчий
клуб; діє громадська організація українсько-білоруської дружби імені
Кирила Туровського «Бусел». До творчого доробку музею слід віднести
друкування краєзнавчих розвідок в районній та обласній пресі, видання
буклетів та книжок. Зокрема, побачили світ такі видання: «Володарський
район – сторінками голоду 1932-1933 років», «Музей історії району
запрошує!» «Життя, обпалене війною», «Туристськими шляхами»;
краєзнавча хрестоматія «Сяє сонце над Іршею»; три випуски краєзнавчі
альманахи «Володарсько-Волинський район – поліська перспектива»;
буклети «Володарськ-Волинський запрошує!», «Іршанськ запрошує!»,
«Нова Борова запрошує!», «Давидівській школі – 100 років!»,
«Добринській школі – 110 років!», «Топорищенській школі – 110 років!»
та інше.
Неабияку увагу приділяють працівники музею новітній історії
району. У закладі збирається та узагальнюється інформація про
міжнародні зв’язки громади краю. У грудні 2005 р. відбувся перший
візит делегації району в польське місто Ожиш для встановлення
партнерських зв’язків. І, як результат, 7 липня 2006 р. у селищі
Володарськ-Волинський відбулося підписання першої міжнародної
угоди між нашим районом та гміною. Згодом підписані партнерські
договори: Єльський район (Білорусь) - 2009 р., місто Скуодас (Литва) 2010 р.; Новгородський район (Росія) - 2012 р.
За вагому роль у збереженні пам’яток матеріальної і духовної
спадщини, збагачення культурних традицій і звичаїв українського
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народу, зміцнення зв'язків поколінь, сприяння у збереженні і відновленні
історичної пам’яті українського народу рішенням колегії управління
Житомирської ОДА від 16.04.2013 р. № 5/2 Володарсько-Волинському
музею історії району присвоєно звання «Народний» та оголошено
переможцем в обласному конкурсі «Золоті джерела-2013» у номінації
«Кращий народний музей». Ці відзнаки є своєрідною даниною пам’яті
та вдячності патріотам-краєзнавцям, які внесли неоціненний вклад у
розвиток краєзнавства і музейної справи рідної Горошківської землі.
Хорошівський музей історії і надалі залишатиметься своєрідним
краєзнавчим форпостом збереження культурного надбання жителів
поліського краю, духовною і матеріальною скарбничкою минувшини
Житомирщини.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗЕЇВ
У РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ
Горькова А.О. (Київ)
Складний процес становлення та розвитку глобального суспільства
супроводжується гострими дискусіями, що піднімають ряд важливих
проблем, у тому числі питання про те, що буде являти собою культура
нового світового співтовариства, чи закономірний процес нівелювання
особливостей національних культур і уніфікації різних форм, за
допомогою яких у різних культурах проявляються універсалії, цінності
та ідеали. Відповідно до цього актуалізуються дослідження, присвячені
аналізу соціокультурних світів, взаємодії різних типів культур, а також
культурним формам, у тому числі музеям, що змінюються в часі і
просторі. Звичайно, трансформація музеїв тісно пов’язана із освоєнням
історико-культурної спадщини, оскільки музей відображає культурні
реалії певної історичної епохи. З моменту своєї появи в європейській
культурі музей розкриває важливі тенденції розвитку культури і
суспільства, накопичує, вивчає і репрезентує за допомогою артефактів
різні культурні цінності. Одночасно з цим музей стає засобом впливу на
формування сучасної культури, оскільки, збираючи і зберігаючи речі,
призначені для передачі нащадкам, музей поступово перетворюється
на місце народження і збереження справжньої історії та культури.
Передусім, музей зберігає зникаючі цінності, підкреслює їх значення
як невід’ємної складової історико-культурної спадщини, необхідної
для підтримки безперервності і наступності культури, таким чином
привертає увагу до тих загальнолюдських цінностей, втратою яких
загрожує сучасний прогрес.
Історія музейної справи, її осмислення, виявлення значущості
музейних предметів у певні історичні періоди – є одна із складових
музеєзнавства, поряд з її теорією і прикладним музеєзнавством. Загалом,
характеризуючи музейництво як специфічний спосіб освоєння світу,
вчені та музеєзнавці XIX ст. М.Ф. Біляшівський, Ф.Л. Ернст, Ф.І. Шміт,
В.В. Дубровський у своїх роботах почали активно розглядати музейну
справу як механізми протистояння розпаду суспільних пріоритетів,
які виникли завдяки процесам порушення історичної наступності
між поколіннями та змінам стійких зв’язків між етнічно своєрідними
культурами. Щодо питань історії музейництва, то більшість дослідників,
музеологів І. Неуступний, Й. Бенеш, З.Странський, Ю. Ромедер, Ф.
Вайдахер у своїх працях стверджує, щоб уникнути ряду помилок,
переосмислити прийоми і підходи до розвитку музеїв та музейної справи
в цілому, першочергово варто побудувати реконструктивно-аналітичний
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огляд розвитку музейної справи за хронологічним принципом.
Досліджуючи генезис та історію розвитку музейних установ на
тлі змін соціокультурного характеру, можна розкрити інформаційний
потенціал зібрань та колекцій різних епох та встановити історично
обумовлену «музеальність», тобто властивість речей, що виявляється
в специфічній сфері ставлення до них людей, породжену своєрідною
«музейною потребою».
Починаючи з античної доби, розвинувся феномен колекціонування.
На відміну від сучасних музеїв, античні зібрання творів мистецтва,
раритетів та реліквій зберігалися в пінакотеках та портиках й слугували
не для задоволення освітньої мети, а відображали релігійні мотиви.
Разом з тим вони частково виконували соціокультурні функції, які
притаманні сучасним музеям, сприяючи розвитку естетичного смаку та
можливості ознайомлення з технікою майстерності.
У середньовічній європейській культурі храми та їх скарбниці
частково здійснювали функції музею, адже в них накопичувались та
зберігались предмети, які посідали особливе місце в системі цінностей
епохи й були важливі для трансляції культурної спадщини. На основі
зібрань християнських реліквій, ікон, церковного начиння об’єктивно
здійснювалась певна музейно-освітня діяльність. Саме ж оздоблення
середньовічного храму виконувало роль у формуванні принципів
експонування музейних колекцій.
Нерозривність розвитку музейної справи та зміни соціокультурного
характеру особливо варто відмітити в епоху Відродження та
Просвітництва, оскільки саме в той час власники деяких колекційних
зібрань почали демонструвати відібрані предмети відповідно до
визначеної концепції сприйняття експозицій глядачем. Так з’явились
перші приватні музеї, а разом з ними й перші натяки на створення
публічного музею. Спочатку музей обмежувався зберіганням,
дослідженням і поданням цікавих з точки зору культури і науки речей
природного і штучного походження. Поступово він охопив ширші
соціальні функції.
В особливостях розвитку музейництва XIX–XХ ст. було розкрито
ряд основних соціальних та культурних подій, які сприяли початку
активного розвитку музеїв, орієнтованих на рішення, насамперед,
освітніх задач. Поряд з найважливішою дослідною функцією музеї
виконували не менш важливу мету – забезпечували наочність в
освітньому процесі. Цей час відзначився активними спробами пошуку
шляхів відновлення і демократизації традиційного музею, а також
сприянню його якісної трансформації. Як результат, з’явилися нові,
більш доступні для аудиторії способи подачі музейного матеріалу,
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розроблялися інноваційні проекти культурно-освітньої діяльності й
одночасно здійснювалися конкретні програми, направлені на більш
глибоку інтеграцію музеїв у сучасний соціум.
У ХХІ ст. виявляється ряд протиріч у музейній сфері, що пов'язані
з проблемами ідентифікації музею, відсутністю комплексного розвитку
методологічних основ і методичних принципів музеєзнавства, що
не дозволяє ефективно адаптувати музейну практику до постійно
змінюваних соціокультурних умов. З іншого боку, в результаті
переосмислення основних принципів функціонування музею як
соціокультурного інституту виникають нові форми музейної роботи,
значна увага приділяється рекреаційним і комунікативним аспектам.
Таким чином, музей починає все більше задовольняти різноманітні
потреби своєї аудиторії, перетворюючись на поліфункціональний
культурний центр. Великі музеї, як і століття тому, залишаються одними
з найважливіших символів державності, своєрідними інститутами
підтримки національної самоідентичності. Особливістю та відмінністю
сучасних музеїв постає нова тенденція – перетворення на успішні
комерційні підприємства, що оцінюють ефективність своєї діяльності,
виходячи з економічних показників.
Підводячи підсумок, варто зауважити, що роль музею особливо
актуалізується в переломні, кризові епохи, коли культура вже не може
впоратися з осмисленням власного різноманіття. У такі періоди музей
збирає предмети, що перестають виконувати сталі функції, починають
втрачати свою цінність і його роль зростає в культурі, музей ніби дає
цим предметам друге життя. У сучасному теоретичному і практичному
музеєзнавстві існує потреба виробити цілісну концепцію музею, здатну
зв'язати в єдине ціле всі функції музею, пояснити різні аспекти музейної
діяльності в їх взаємозв'язку із загальними напрямами культурних змін.
Реалізувати музей як специфічний інструмент культурної взаємодії, не
обмежений однією або декількома певними функціями, а спроможний
активізувати ту чи іншу зі сторін своєї діяльності в залежності від зміни
вимог культури та часу.

КУЛЬТУРА ЕКСПОНУВАННЯ СТАРОВИННОЇ ЦЕГЛИ
Грабовська О.В. (Вінниця)
Значний інтерес з точки зору музейної справи викликає старовинна
цегла. Практика її збирання є досить поширеною серед колекціонерів,
у фондових збірках багатьох історичних та краєзнавчих музеїв
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зберігаються колекції старовинної цегли, функціонують спеціалізовані
музеї. Така увага до цегли як музейного предмету спонукає до розгляду
питання можливих підходів її експонування.
За нашими спостереженнями, як правило, використовують один
з трьох підходів до експонування старовинної цегли: 1) В межах
архітектурного об’єкту, або пам’ятки археології, як демонстрація
археологічних знахідок, чи зразків будівельної кераміки, з яких
пам’ятка споруджена; 2) Демонстрація таврованої цегли, зібраної
на певній території, що відображає стан цегельного виробництва
певної місцевості, а також географію торгівлі (частіше такий підхід
використовують приватні колекціонери); 3) Демонстрація зразків цегли
в контексті технології її виробництва.
Перший підхід використано, наприклад, у найвідомішому
українському музеї цегли, що знаходиться в Луцьку. У цьому
музеї експонуються зразки будівельної кераміки, виявлені підчас
археологічних досліджень. Експонати музею по суті є допоміжними
матеріалами, що супроводжують огляд луцького замку. Подібну роль
відіграє експозиція цегли, розташована у музеї Державного історикокультурного заповідника «Меджибіж».
Прикладом другого підходу до експонування була виставка цегли
з клеймами київських виробників середини 19 – початку 20 століття,
яка проходила у Національному заповіднику «Софія Київська» у 2016
р. Або експозиція одеської цегли приватного колекціонера Олександра
Фрідмана (м. Одеса).
Яскравий приклад експозиції третього типу представляє Музей
історії петербурзької цегли (м. Санкт-Петербург, Росія). Експозиція
цього музею включає в себе велику кількість ілюстративного матеріалу,
макетів, реконструкцій, які дозволяють ознайомитись з історією
цегельного виробництва міста, особливостями технології цегельного
виробництва в різні історичні періоди, дізнатися про власників
цегельних заводів тощо.
У фондовій збірці Вінницького обласного краєзнавчого музею
(далі – ВОКМ) зберігається чимала колекція старовинної цегли. Всього
вона нараховує близько 250 зразків. 98 з них є знахідками з розкопок Л.
Виногродської, що проходили на території м. Вінниці у 2013-2015 роках.
11 зразків були виявлені підчас археологічного нагляду на будівництві
в центрі міста. Решта – підйомний матеріал, зібраний на території
Вінницької області (переважно Вінниці) автором при значній допомозі
колег та краєзнавців.
Частково колекція демонструється в постійній експозиції музею.
Дев’ять зразків цегли ілюструють знахідки, виявлені в музейних
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сутеренах, які були відкриті у 2010 р. під залами археології. Разом з
вилученими зразками різночасової цегли експонуються фото підземного
приміщення, копії архівних документів, в яких воно згадується, а також
коротка довідка про місцеве цегельне виробництво. Тобто в даному
випадку використовується перший з виділених підходів до експонування
старовинної цегли.
Частина колекції демонструвалася на виставці «Знахідки в Мурах».
Виставка була присвячена архітектурно-археологічним дослідженням
унікального історико-архітектурного комплексу XVII-XVIIІ ст. «Мури»
(м. Вінниця). Зразки цегли були представлені у трьох її структурних
блоках. Перший був присвячений стінній цеглі XVII-XIX ст. В ньому
експонувалися зразки найдавнішої, знайденої при розкопках цеглипальчатки, а також фігурна цегла XVIIІ-ХІХ ст. За допомогою
ілюстративного матеріалу та реконструкції форми-прольотки і сирцевої
заготовки розкривалися особливості технології цегельного виробництва
у вказаний період.
В другому блоці були представлені зразки вогнетиривкої
таврованої цегли кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вони супроводжувалися
лише етикетками без інших допоміжних матеріалів, адже цегельні
клейма, самі по собі завжди привертають увагу і викликають цікавість
відвідувачів.
В третьому блоці цегла відігравала другорядну роль. Вітрина
була присвячена приміщенню колишньої стайні в «Мурах». Підчас
дослідження цієї споруди була відкрита початкова підлога, викладена
з цегли «ялинкою». Низ вітрини був оформлений за допомогою
повномасштабного фото підлоги стайні, на якому розташовувалось
кілька зразків оригінальної цегли, та інші матеріали, виявлені підчас
досліджень.
Таким чином, навіть в межах однієї виставки, можна використовувати
різні підходи до експонування старовинної цегли.
Колекція цегли ВОКМ була сформована, переважно, протягом
останніх років. Зібрана будівельна кераміка включає зразки від часу
появи перших цегелень Вінниці до запровадження її стандартизації та
повної механізації цегельного виробництва.
На основі колекції восени 2017 р. планується відкриття виставки
різночасової вінницької цегли «Another brick in the wall» («Ще одна
цеглина в стіні»).
Метою виставки є не лише ознайомлення відвідувачів із
старовинною цеглою, але і погляд на суспільство та людей, що
були її творцями. Цегельне виробництво тісно пов’язане з місцевим
будівництвом, тому доречною буде і увага до особливостей міської
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забудови Вінниці різних хронологічних періодів.
В основі побудови виставки планується застосування наукового
підходу до проектування експозиції, в якості загальних принципів
виступатимуть: науковість, історизм, вибірковість і предметність
музейного показу. Щодо специфічних підходів експонування
старовинної цегли, то переважатиме третій: демонстрація зразків цегли
в контексті технології її виробництва.
Побудова експозиції виставки передбачатиме демонстрацію
оригінальних зразків цегли XVI – першої половини ХХ ст., побутових
речей, характерних для робітників цегелень; реконструкцій інструментів
для традиційного кустарного виробництва цегли, ілюстративних
матеріалів, що відображатимуть різні технологічні операції цегельного
виробництва; фото з газетних повідомлень 1920-х – 1930-х років,
присвячених вінницьким цегельним заводам; фото споруд, збудованих
з цегли в різні часи.
Принцип науковості у випадку демонстрації старовинної
цегли полягатиме у відображенні всіх стадій технології цегельного
виробництва, ознайомленні з історією їх вдосконалення. Для
цього необхідною є підготовка змістовного етикетажу, довідок про
найвідоміших власників перших цегельних заводів, реконструкцій
окремих елементів виробничого інвентарю.
Принцип історизму лежатиме в основі логіки побудови
експозиції. Окремі структурні блоки виставки відображатимуть різні
етапи розвитку цегельного виробництва Вінниці в залежності від
характеру його організації. Таким чином, передбачається підготовка
чотирьох структурних блоків: 1. Відображатиме період XVI –
першої половини ХІХ ст., коли відбувалось формування осередків
цегельного виробництва з орієнтацією на великі будівельні об’єкти
міста; 2. Середина ХІХ – початок ХХ ст. – оформлення цегельного
виробництва як галузі промисловості; 3. 1920-ті – 1930-ті роки – період
функціонування цегельних заводів у складі Вінницького цегельного
тресту, стандартизація та поступова механізація виробництва; 4. Блок
буде присвячений таврованій вогнетривкій цеглі, знайденій у Вінниці.
Більшість її зразків не місцевого походження, а були привезені з різних
регіонів сучасної України та з-закордону.
Особливістю виставки «Ще одна цеглина в стіні» має стати
спроба звернути увагу відвідувачів не лише на старовинну цеглу, але і
показати важку роботу, суворий побут та своєрідну культуру робітників
– безпосередніх виробників цегли. Продемонструвати, як їх робота
творила атмосферу міста, що збагачувалась завдяки новому будівництву.
За допомогою використання різнопланових експозиційних матеріалів,
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планується показати, як завдяки своїй буденній праці, робітники ставали
«цеглинками» суспільства у якому жили, та як це вплинуло на сучасне
обличчя міста.

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РР.
У ВИТИНАНКАХ ЗАСЛУЖЕНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ
МИКОЛИ ТЕЛІЖЕНКА
Григоренко Т.О. (Черкаси)
Твори мистецтва у контексті експозиційної роботи Черкаського
обласного краєзнавчого музею є суттєвим доповненням розділів історії
краю різних періодів та одночасно яскраво ілюструють процеси розвитку
культури регіону. Хотілося звернути увагу на такий вид декоративноприкладного мистецтва, як витинанка, бо вона є однією з граней
української культури. Сама назва походить від слова — «витинати»,
тобто «вирізати». Витинанка — це вид українського народного
декоративного мистецтва, що має глибокі й багаті традиції, це сюжетні та
орнаментальні прикраси житла, ажурно або силуетно витяті ножицями,
вирізані ножем з білого або кольорового паперу. Їх використовували для
прикрашання стін, вікон, полиць, груб, коминів, печей. Для витинанки
притаманна орнаментальність, предметна стилізація та символічність.
У сучасному світі види образотворчого мистецтва продовжують
свій розвиток, не виключенням стала й витинанка. У Черкасах ось уже
багато років живе і працює один з найкращих майстрів цього народного
декоративного виду мистецтва заслужений художник України Микола
Матвійович Теліженко.
Микола Теліженко, відомий далеко за межами України майстер
витинанки, скульптор та геральдист. Народився 16 березня 1951 р. в
м. Звенигородка Черкаської області. Закінчив Львівський державний
інститут прикладного та декоративного мистецтва (1978 р). Член
Національної спілки художників України (1987 р). Заслужений художник
України. Автор прапора м. Черкаси, герба Черкащини та деяких районів
області. Знаний скульптор, майстер плаваючої скульптури, графік.
Учасник багатьох міжнародних конкурсів та симпозіумів по скульптурі.
Микола Теліженко здійснив справжній прорив у розвитку витинанки,
піднявши її від хатнього ремесла до образотворчої монументальності.
Про нього ще кажуть: «Художник, який зачарував папір». «Витинанкою
займаюся років дванадцять. Раніше я працював з каменем, деревом,
керамічною пластикою. А потім вирішив реалізувати свої думки на
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папері. Витинанка – одна з найбільш швидких пластичних технологій,
тож взявся за неї. Скільки робіт створив за цей час – не знаю. Щасливий
з того, що не рахую своїх робіт» [6].
Своїми вчителями талановитий майстер вважає народну пісню та
багатовікову історію рідної землі. «Головна тема моїх робіт – Україна,
– зізнався якось Микола Теліженко після офіційної церемонії відкриття
персональної виставки «Коло Миколи», що проходила у Національному
центрі народної культури «Музей Івана Гончара» у Києві в 2011 році [5].
Його «витинана графіка» ― це той напрям розвитку витинанки і
декоративного мистецтва в цілому, коли матеріал дозволяє сучасному
митцю виразити актуальні теми, розкрити складні багатогранні образи,
сюжети та застосувати складні композиційні вирішення [8].
Микола Теліженко створює в техніці витинанки серії полотен на
історичні теми. Перевагу надає чорному кольору – «Темні кольори
символізують зло, світлі – добро, а їх поєднання – боротьбу двох
начал. Графіка – це боротьба темного та білого. Не бійтеся чорного, це
нормальний, графічний колір. Поважаю поєднання червоного й чорного,
а колись остерігався його. Потім мені сказали: «Чого боятися? Чорний колір землі, а червоний - кров, яка скроплює чорнозем» [1].
Сам Микола Матвійович впевнений, що витинанки – «як книги»,
і їх можна й треба «читати». Його твори на історичну тематику стали
достойним доповненням експозиції Черкаського обласного краєзнавчого
музею відділу історії краю ХХ початку ХХІ століття. Кожна з робіт
відображає наші регіональні особливості та знайомить з історією
Черкащини, в них проявилося багато філософських роздумів над долею
рідної землі та її людей.
У залі «Українська революція 1917-1921 рр.» достойне місце
зайняли витинанки «Реквієм» (2006) та триптих «Холодний Яр» (2006).
Немає нічого дивного в тому, що черкащанину Миколі Теліженку
завжди була близькою тема боротьби холодноярських повстанців, які
діяли на Черкащині в 1920-х роках. Справді, тут, на Чигиринщині, в
Холодному Яру, романтикою гайдамаччини були окрилені десятки
поколінь українців, які з повагою ставилися до зброї, не розлучаючись з
нею ні у будні, ні у свято. Тут святили ножі гайдамаки Гонта і Залізняк.
І вже їхні нащадки в часи визвольних змагань створили тут окрему
Холодноярську республіку.
Ця земля славиться своїм свободолюбством. «Тут, здається, сажня
землі нема, не политого козацькою кров'ю, – писав Юрій ГорлісГорський у своєму історичному романі «Холодний Яр». – І населення
з козацьким духом, не помішане, самі українці – за Україну – очі
видеруть...» [2, с. 35]. Це добре знали вороги, які у всі віки зустрічали
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тут, в Холодному Яру, не просто шалений спротив... У великому дзвоні
Мотриного монастиря – заклик до повстання «за святую правду-волю».
«Уяви собі, що було б із нашими бідними ворогами, якби хоч
пів-України охопила така Холодноярщина. От я, простий собі Андрій
Чорнота, можу вдарити зараз у великий монастирський дзвін, і шістьсім найближчих сіл за годину-другу дадуть десять тисяч бойовиків,
дивізію війська, яке не знає полону, не має права на відступ, бо залишить
ворогові хати і родини. А скільки дала вся Україна на заклик свого
уряду? Якби ми цього року перемогли, з усієї України лише холодноярці
мали б право сказати: «Ми не пустили ворога в свої хати, не годували
його своїм хлібом, не дали йому своїх синів на гарматне м'ясо» [2, с. 47].
У холодноярців не виникало й думки поступитись природнім
правом бути господарем на своїй землі, вони не могли не відповісти, коли
принижували рідних, коли чоботом завойовника топтали найсвятіше –
Українську Землю, пропахлу хлібом, залізом і кров'ю.
Однією з перших Холодноярських організацій став відділ
самооборони с. Мельники, який на прохання ігумені Мотриного
монастиря, щоб вберегти його від пограбування, створив і очолив
місцевий вчитель Олекса Степанович Чучупак. До складу загону
входили 22 особи.
1918-1922 рр. Мотронинський монастир став осередком
українського повстанського руху, який очолили отамани брати
Чучупаки. Пізніше, в 1919 році загін перетворився на полк, а Василя
Чучупаку було обрано полковником. Його брат, Петро Чучупака, став
начальником штабу полку, який під
час окупації України денікінцями
брав участь у вигнанні їх з Черкас.
У листопаді 1919 року до
Холодного Яру прибув отаман
Катеринославщини і Херсонщини
Андрій
Гулий-Гуленко.
Тоді
Головним Отаманом Холодного
Яру був Василь Чучупака. У
березні 1920 року Степова Дивізія
визволила Херсон від більшовиків
та повела вдалий наступ на захід
(через Білозерку) по лінії Кам’янка
– Єградівка – Ружичів – Чигирин.
Зупинилась дивізія в урочищі
Холодний Яр, де з’єдналась з
Холодноярськими повстанцями.
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Після загибелі Василя Чучупаки Холодноярську організацію
очолив його заступник Іван Деркач, член Холодноярського повстанкому.
Він керував збройними силами Холодного Яру під час повстання весни
– осені 1920 р.
Межі Холодного Яру не обмежувалися лише Черкащиною.
Керівництво Холодноярської організації визнавали й прибережні села
(вниз по Дніпру від Черкас: Рацеве, Тіньки, Боровиця, Топилівка,
Сагунівка, Худяки, Бужин, Леськи та інші), чигиринські села, що
розкинулися на берегах Тясмина (Погорільці, Чорнявка, Трушівці,
Худоліївка та інші). Підтримували тісні зв’язки з Холодним Яром й
вереміївські отамани Панас Келеберда та Іван Савченко-Нагірний
(Золотоніський повіт Полтавської губернії, тепер Чорнобаївський
район Черкаської області), отаман із с. Балаклії, що за м. Смілою у бік
Києва, Іван Полтавець-Остряниця, смілянський отаман Яків Водяний,
Голова Уманського повстанкому Петро Дерещук (відповідно і села
Уманського повіту), отаман Петро Кучма з с. Аджамки, що неподалік
м. Єлисаветграда (нині Кіровоград), Єлисаветградський повстанком
на чолі з Тихоном Березняком, а отже і села Єлисаветградського
повіту, значна частина Олександрійського і Звенигородського повітів,
мліївський ватажок Трохим Голий-Бабенко, отамани з Криворіжжя
Ялисей Лютий-Черевик, та багато інших.
Останнім із Головних отаманів Холодного Яру, обраним на
загальному представницькому з’їзді всіх отаманів республіки, був
отаман Герасим Нестеренко-Орел.
Отамани Холодного Яру та Чорного Лісу мали сильний авторитет
та значну підтримку у місцевого населення. Холодноярська Республіка
проіснувала до 1922 року, коли чекісти заманили холодноярських
отаманів в засідку і захопили в полон. Проте, навіть в ув’язненні, в
стінах Київської в’язниці, ватажки повстанців, перебивши охорону,
захопили зброю і спробували звільнитись. Під час нерівного бою всі
вони загинули.
Можна тільки уявити собі, як треба знати українську традицію,
культуру, історію та національну самобутність, щоб створити серію
витинанок про Холодний Яр. Спорідненість Миколи Теліженка з
героїкою Холодного Яру не тільки земляцька, а й світоглядна. З однієї
з витинанок ніби промовляє до сучасників героїчний образ козака
Мамая. Не забувати, якого ми роду, закликає і вселенське дерево – його
коріння заглиблене в землю й переплетене, мов тисячі ниточок. Під ним
– жовтогаряча шабля, спогад про тих, хто поклав голови за отчий край.
Дерево впевнено піднімається назустріч такому ж золотавому сонцю.
30 квітня 2012 року в с. Мельниках на Черкащині відбулося
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вшанування отаманів Холодного Яру, покладання квітів до пам’ятника
Холодноярцям, мітинг та посвята зброї біля Гайдамацького ставу. Микола
Теліженко буває там щорічно. Оригінально підійшов він цього року до
посвяти в козаки – перед чесною громадою митець постав з власною
зброєю – гігантською…сокирою, викуваною справжніми ковалями –
з клеймом на лезі «Холодний Яр». Щоправда, пан Микола відразу ж
зазначив, що не хотів би, щоб ця гайдамацька зброя гуляла по чиїхось
головах і передав її у дарунок новоствореному музею Холодного Яру [4].
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НАШ КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ
Гріффен Л.О. (Київ)
Для підвищення рівня музейної роботи велике значення має
спілкування музейних працівників, обмін думками та досвідом,
колективне обговорення насущних проблем галузі. Тому в країні
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щорічно проводиться багато відповідних заходів, що полегшують
вирішення даного завдання. Однак той Форум, на який ми зібрались
– все ж явище непересічне. В місті-музеї Переяславі-Хмельницькому
зібрались музейники з усіх регіонів України. І нам здається, що деякий
інтерес представляє певна узагальнена характеристика тієї сукупності
фахівців, котру зібрав Форум.
Отже, на сайті Форуму на 1 червня 2017 р. зареєструвалось більше
170 осіб. До їх складу увійшли: керівників музеїв та інших організацій
– 45 осіб, їх заступників – 15 осіб, головних зберігачів фондів – 8
осіб, завідуючих структурними підрозділами – 25 осіб, наукових
співробітників – 20 осіб. Серед учасників Форуму шестеро мають
почесне звання, дев’ять – науковий ступінь доктора наук або наукове
звання професора, а тридцять п’ять – кандидата наук.
Більш детальну характеристику вказаної сукупності фахівців
можна отримати з анонімної анкети, розміщеної на тому ж сайті. Вона
в певному сенсі може розглядатися як узагальнена характеристика
музейної спільноти нашої країни. Слід, однак, відразу застерегти, що дана
вибірка, про характеристики якої йдеться, у зв’язку з дещо специфічним
контингентом учасників анкетування, все ж не може вважатись
достатньо представницькою. Та все ж вона представляє певний інтерес,
бо відбиває склад та думки, що стосуються різних аспектів музейної
справи, ста шістдесяти фахівців, котрі погодились відповісти на питання
анкети. Якоюсь мірою репрезентативність отриманих даних (в усякому
разі в даній категорії респондентів) підтверджується тим, що по мірі
росту кількості осіб, які заповнили анкету, узагальнені результати щодо
відповідей майже на усі питання змінювались незначно.
Перш за все зазначимо, що серед тих, хто заповнив анкету, чоловіки
складають 31 відсоток, а жінки – 69. За віком ті, що мають до 30 років,
склали 8%, ті, кому 31-40 років – 27%, 41-45 років – 26%, 51-60 років –
23%, а старші за 60 – 17%. При цьому переважна більшість респондентів
відзначаються значним досвідом музейної роботи: стаж робот до року
мають лише 6% з них, 1-5 років – 14%, 5-10 років –16%, а у 64% стаж
перевищує десять років. Що стосується освіти, то спеціальну музейну
освіту мають лише 14 відсотків музейників; більшість отримала іншу
гуманітарну освіту (52%), а дехто природничу (7%) або технічну (10%).
Науковий ступінь чи звання отримали 17 відсотків респондентів.
Суттєвий інтерес представляє колективна точка зору учасників
Форуму на різні аспекти музейної справи в нашій державі. Перш за все
це стосується загальної оцінки стану музейної справи в Україні. Цілком
позитивно та ще й з перспективою його покращення, цей стан оцінюють
усього 5% респондентів. Майже стільки ж (6%) вважають ситуацію в
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цілому нормальною. Значно більше (33%) визначають її як задовільну,
хоча й при наявності недоліків. 46% вважають, що тут взагалі мають
місце дуже суттєві проблеми. Ну, а 9% оцінюють ситуацію як негативну
з подальшим погіршенням. При цьому головним фактором (45%
респондентів) називають недосконалу державну політику; важливу
роль (це відзначають 21% респондентів) грає обмеженість коштів;
вказують також на падіння загального рівня культури (18%), недостатню
активність суспільства (11%), а ще часом і низьку кваліфікація музейних
кадрів (5%).
Робота музеїв значною мірою залежить від ставлення до них
органів влади та місцевого самоврядування. Щодо останнього думки
музейників значно різняться. Деяка частина з них (7%) цілком задоволені
підтримкою їх музею владою. Значно більша кількість (23%) має таку
підтримку відповідно до конкретних можливостей. В основному ж
відзначається достатньо позитивне ставлення влади до музеїв (44%). На
відсутність уваги влади до музеїв звертають увагу 22% респондентів, а
от негативне ставлення відмічають рідко (3%).
Велике значення має суспільний статус працівників музеїв. Ось
що думають про нього вони самі. Цілком задоволені своїм соціальним
статусом 22% тих, що відповіли на питання анкети. Іще 18% «майже
задоволені». Але значна частина бажала б, щоб цей статус був вищим
(27%), і майже стільки ж (26%) вважають, що музейних працівників не
надто цінують. А 6% вважають свій соціальний статус невиправдано
низьким.
Ми не будемо тут проводити аналіз всієї тієї інформації, котра
міститься у відповідях наших колег на питання анкети – це справа
майбутнього. Але хочеться ще навести дані відносно ставлення
музейників до різного роду форумів, фестивалів, конференцій та інших
аналогічних заходів. Ми поцікавились тим, що саме цінують в них їх
учасники. Для декого це можливість урізноманітнити форму своєї
діяльності. Але таких усього 3%. А от що дивно, що лише 4% вважають
за потрібне використати такі заходи для популяризації свого музею.
Значно більше (12%) тих, хто розраховує на такі зібрання як на джерело
інформації. Спілкуванню з колегами віддають перевагу 18%. Переважна
ж більшість (64%) вважає, що основним у даному випадку є обмін
досвідом.
Наостанок зазначимо існування досить різного підходу респондентів
до основної функції музею. Без сумніву, усі добре розуміють, що музей
– складна й багатофункціональна установа, у якій усі його функції
повинні гармонійно поєднуватись. Однак щодо основної функції
музею існують різні точки зору. Менш за все при усьому значенні цієї
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функції музей вважають осередком зберігання цінних артефактів (7%).
Частіше на музей дивляться як на засіб суспільної комунікації (11%)
та особливу, суттєво відмінну від інших соціальну інституцію (16%).
Як колективну пам’ять соціуму музей сприймають 24%. Але найбільш
значна частина респондентів (46%) перш за все дивляться на музей як
на культурно-просвітницьку установу. І саме це розмаїття уявлень про
основну функцію музеїв знайшло відбиття у матеріалах доповідей,
представлених на науково-практичну конференцію нашого Форуму.
ЕКСПОЗИЦІЙНА ТА ВИСТАВКОВА РОБОТА У МУЗЕЇ
«ПОШТОВА СТАНЦІЯ» НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКОЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
Грудевич Т.В. (Переяслав-Хмельницький)
У місті Переяслав-Хмельницькому в другій половині двадцятого
століття був створений історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Перлиною цього комплексу є Музей народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини. В основі експозиції – наддніпрянське
село II пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. На території скансену знаходяться 13
тематичних музеїв, серед яких чільне місце займає Музей «Поштова
станція», який був створений у 1993 р. Він має 4 кімнати, в яких
відтворена обстановка типової поштової станції ХІХ століття.
Для підвищення уваги відвідувачів музею та для більшого
ознайомлення їх з фондовим зібранням НІЕЗ «Переяслав» є нагальна
потреба в експозиційній та реекспозиційній роботі. Саме тому нами
була створена нова тимчасова експозиція «Собою вісточку з далека
подай…». Дорожні дзвіночки ХІХ – поч. ХХ ст. із колекції Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав». На даний момент
дорожні (ямщицькі, піддужні, поштові) дзвіночки ХІХ – поч. ХХ ст.
музейного зібрання НІЕЗ «Переяслав» не були предметом самостійного
експонування, тому проведення виставки дозволило ознайомити
відвідувачів музею з цією цікавою колекцією. Метою виставки було
розширення уявлення про дорожні дзвіночки, які отримали широке
розповсюдження в кін. ХУІІІ – поч. ХХ ст. в Російській імперії й,
зокрема, на території України. Тимчасова виставка продемонструвала
відвідувачам різні види поштових піддужних дзвіночків ХІХ – поч. ХХ
ст. із фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»; ознайомила з походженням,
особливостями використання, функціями, конструкцією, класифікацією
дзвіночків, сприяла вихованню поваги та шанобливого ставлення до
культурної спадщини нашого народу. Хронологічні межі виставки
перебували у часовому проміжку ХІХ – поч. ХХ ст. – період, яким
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датуються поштові піддужні дзвіночки, наявні у фондовій колекції
НІЕЗ «Переяслав». Географічні межі виставки територіально пов’язані
із територією Російської імперії – регіоном побутування дорожніх
дзвіночків та Київською, Полтавською та Чернігівською областями
України, де були виявлені предмети, представлені на виставці.
Тимчасова виставка була відкрита 9 жовтня 2016 року (Всесвітній
день пошти). Вона складалася із 10 оригінальних поштових піддужних
дзвіночків, з яких 9 музейних предметів – основного фонду, 1 –
науково-допоміжного з фондового зібрання Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав»; анотації та етикетажу.
Для надання виставці об’єктивної реальності піддужні дзвіночки
експонувалися разом із кінними дугами (4 одиниці) і кінної упряжжю
(1 комплект), до яких традиційно кріпилися піддужні дзвіночки.
Загальновідомо, що поштові (ямщицькі, піддужні) дзвіночки з кінця
ХVІІІ ст., впродовж всього ХІХ ст. і аж до поч. ХХ ст. були обов’язковим
незмінним атрибутом поштового зв’язку. Вони використовувалися
головним чином в поштових і кур’єрських трійках державного відомства.
Трійка їхала з великою за тогочасними мірками швидкістю, 40-50 км
за годину, а правил дорожнього руху в той час не існувало, тому були
потрібні спеціальні сигнальні засоби як, наприклад, дорожні дзвіночки.
Дзвінкий голос дзвіночка було чутно на значній відстані – понад 2 км.
Звідси й надписи на дзвіночках: «Здалеку вісточку собою подай». Так
називалася і виставка.
На виставці з колекції НІЕЗ «Переяслав» можна було ознайомитися
з різноманіттям кінської збруї та упряжі, яка завжди відрізнялася
багатим декором. Це і красуні дуги, орнаментовані художньою різьбою,
і невеличкі металеві бляшки, якими оздоблювали шлеї, сіделка, і,
звісно, дзвіночки, без яких не можливо уявити собі поштову трійку.
Піддужному дзвіночку вже понад 200 років. Час залишив надзвичайно
мало свідків далекого минулого. Так, в колекції НІЕЗ «Переяслав»,
поштових дзвіночків нараховується лише 10. Проте кожен з них посвоєму цінний і унікальний. Дорожні (поштові, ямщицькі, піддужні)
дзвіночки з кін. ХVІІІ ст., впродовж всього ХІХ ст. і аж до поч. ХХ
ст. були обов’язковим і незмінним атрибутом поштового зв’язку.
Вони використовувалися головним чином в поштових і кур’єрських
трійках державного відомства (приватним особам заборонялося їх
використовувати). Дорожні дзвоники виконували низку утилітарних і
художньо-емоційних функцій: звільняти дорогу для поштового екіпажу,
який мав переважне право на проїзд (основна функція); застерігати
від зіткнення зустрічних екіпажів; відлякувати хижих звірів і нечисту
силу; доповнювати спів ямщика в дорозі; визначати ритм руху коней, то
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підганяючи, то даючи можливість відпочити; радувати своєї мелодією
серце та відганяти нудні думки; не давати спати ямщику в дорозі.
Дзвоники класифікують за: місцем кріплення на упряжі («піддужні»
та «підшийні»; звучанням («малиновий звін» ніжний і «ямщицький»
голосний); товщиною стінок («товстостінні» давніші та «тонкостінні»
пізнішого часу); матеріалом (бронзові, латунні, чавунні, посріблені);
профілем (традиційної форми (тип “Дар Валдая”), сибірські,
шадринського фасону, конічні); декоративним оформленням (з написом,
орнаментовані, з у сюжетним малюнком, гладенькі, гранчасті, різні,
з решіткою, з валиками). За звичаєм, під дугою вішали від одного до
трьох дзвіночків, що мали різні розміри та звучання. Майже кожен
дзвіночок мав свій власний неповторний тон і тембр. Це давало велике
різноманіття звуків. За звучанням дзвіночків можна було визначити
власника екіпажу, виробника, приналежність трійки до певної поштової
станції.
Таким чином, у «Музеї «Поштова станція» була створена нова
тимчасова експозиція «Собою вісточку з далека подай…». Дорожні
дзвіночки ХІХ – поч. ХХ ст. із колекції Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав». На ній
представлено
дзвіночки з фондової колекції Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав», датовані поч. ХІХ – поч. ХХ ст. . Виставка
посприяла розширенню знань про дорожні дзвіночки, які відігравали
важливе значення у поштово-перевізницькій справі.

ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПІВПРАЦІ
ШКІЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ГУРТКА ТА ВІЙСЬКОВОІСТОРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СКЕЛЯ»
Дацюк В.Б., Бошаков О.Г.
(Коростень, Висока Піч Житомирської області)
Одним із завдань сучасної системи освіти та роботи з учнівською
молоддю є підвищення загального рівня розвитку учнів, підготовка
школярів до подальшої освіти і самоосвіти, наукової діяльності за
будь-якою спеціальністю. Для вирішення цих завдань педагогічному
працівнику необхідно забезпечити не тільки певний запас знань, умінь
та навичок школярів, але сформувати вміння самостійно добувати
такі знання, розвивати в учнів здібності щодо прагнення самостійної
діяльності.
Однією із форм такої роботи може бути дослідницька діяльність,
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формування якої – процес складний та довготривалий. Основа цього
процесу міцно пов’язана з поняттям «дозвілля». Нині не існує єдиного
визначення даного терміну, але відмічається, що процес дозвілля
є об’єктом різноманітних соціальних інститутів: родина, школа,
позашкільні навчальні заклади, заклади культури, зокрема бібліотеки,
клуби за інтересом, музеї.
Це і є та основа, яка привела до співпраці між представником
педколективу Житомирського районного центру дитячої та юнацької
творчості, та військово-історичним комплексом «Скеля». Саме
сукупність спільних цінностей стала запорукою досить тривалої
співпраці, суть якої зводиться до того, що на заняттях технічного гуртка в
загальноосвітній школі на замовлення комплексу «Скеля» створюються
різноманітні моделі військової техніки в певному масштабі, та
композиції мініатюрних діарам, сюжетом яких є героїчні діяння осіб,
чия доля безпосередньо поєднана з Коростенщиною. За період з 2010 по
2016 рік було виготовлено та передано до експозицій комплексу діораму
«В липні 41-го» в масштабі 1/35, сюжетом якої став контр удар частин
5-ї армії генерала Потапова з метою послабити наступ ворога на Київ у
липні 1941 року, в цьому ж масштабі виготовлено та передано «Скелі»
20 моделей зразків військової техніки воюючих сторін 1941-1945 рр.
Але головна частина припадає на мінідіарами, яких виготовлено 15, під
загальною назвою «Пантеон Героїв», сюжетами яких стали події, що
відбувались на Коростенщині,
або пов’язані з уродженцями
Коростенської землі в різні
роки, здебільшого в часи
Великої Вітчизняної війни.
Як приклад наведемо діораму
«Іду на таран!»
(подвиг
ст.
лейтенанта
Полякова,
що таранним ударом збив
німецького авіарозвідника Ю-88).
З цими експонатами в ході екскурсій мали змогу ознайомитись
найрізноманітніші делегації офіційних осіб нашої держави,
представники дипломатичних місій, іноземні та вітчизняні туристичні
групи та окремі громадяни.
Роботи гуртка передаються «Скелі» теж в ході екскурсійних
краєзнавчих поїздок. Це пов’язано тим, що комплекс «Скеля»
знаходиться в Коростені, а гурток працює на базі Високопічської ЗОШ
І-ІІІст №1 Житомирського району і ці два населені пункти Житомирської
області знаходяться на відстані 122 км.
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Слід відмітити, що комплекс «Скеля» розміщено в міському парку
культури і відпочинку, що простирається вздовж двох берегів річки Уж.
Більша його частина розташована на лівому березі. Тут і головний вхід,
і величавий центральний фонтан, і кілька естрадних майданчиків для
проведення різноманітних культурно-розважальних заходів. Окрасою
парку є бесідки, кожна з яких унікальна і неповторна. Проте головними
об’єктами парку є низка визначних пам’ятників, встановлених видатним
історичним постатям та певним історичним подіям нашого краю.
Зокрема в парку знаходяться пам’ятник воїнам, що загинули в
Авганістані, пам’ятний знак на честь 1300-ліття Коростеня та пам’ятник
«Деруну» – страві, фестиваль в честь якої щорічно проходить у місті.
Поряд з парком в міському будинку культури можна оглянути кімнату
експонатів бувшого Коростеньського фарфорового заводу, через площу
в бувшому будинку штабу Коростеньського укріпрайону розміщений
місцевий краєзнавчий музей.
Екскурсію по «Скелі» зазвичай закінчуємо оглядом майданчика
бронетехніки і артилерійських систем. Після чого дітлахи залюбки
зблизька знайомляться з військовою технікою і тут нічого не вдієш:
ну, дуже полюбляють вони своїми руками потримати за штурвали
керування чи посидіти в сидіннях або просто на броні техніки. Та якось
зовсім несподівано пролунало запитання: «А які зенітки обороняли
небо Коростеня? Адже представлена С-60 – зброя повоєнного періоду?»
Ця проблема стала темою пошукової роботи на гуртку з умовою, що
тактико-технічні характеристики гармат відшукають учні, а керівник
гуртка зв’яжеться з адміністрацією комплексу в пошуку архівних
матеріалів.
За задумом саме С-60 мала замінити наймасовішу зенітку армії і
флоту, якою була 61-К. Проте ще довгий час обидві зенітки стояли на
озброєнні, брали участь у різних війнах, показуючи при цьому високу
ефективність. Що ж до 61-К, то в роки Великої Вітчизняної війни її
використовували не тільки в
військах, а і стаціонарно на
бронепоїздах, кораблях, автомобільних платформах. Створена
у 1938 році на заводі №8 в
місті Калініні під керівництвом
конструктора Логінова.
Нині
вважається, що саме 37-мм
гарматою 61-К було знищено
зенітним вогнем найбільшу кількість ворожих літаків у тій війні.
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За даними відомого сучасного дослідника О.Широкорада із 21 645 всіх
збитих зенітним вогнем літаків на долю 37-мм гармат приходиться
більше 14 000 одиниць.
Саме цими зенітними гарматами були озброєні частини ППО, що
базувались в Коростені і входили до складу 1-ї зенітно-артилерійської
дивізії полковника Полосухіна. Виникає закономірне запитання: « А
чому ж серед експонатів артсистем зенітка 61-К відсутня і її, практично,
підміняє С-60?». Не дивлячись на досить велику серію випуску обох
гармат слід взяти до уваги той факт, що і втрати 37-мм зеніток були
великими. Використовуючи сайт «Пам’ятники техніки на Україні»,
можна встановити з досить великою точністю кількість обох гармат в
якості музейних експонатів по регіонам держави станом на 2014 рік.
Причому зеніток 61-К всього дві, одна з яких морська версія. Тобто,
тільки у Дніпропетровську можна ознайомитись з цією зеніткою. Та
і з С-60 справа не набагато краща. Тож Коростеню можна гордитись
таким експонатом, тим більше, що коростенська експозиція за кількістю
одиниць артилерійських систем разом із мінометами, розміщених в
середині бункера, входить до чільної трійки лідерів серед музеїв та
музейних комплексів держави. Напевне на військових базах зберігання
військової техніки ще можуть бути якісь зразки цих зеніток. Проте в
нинішніх умовах досить важко говорити про поповнення експозицій
технічних музеїв із цього джерела.
Що ж до встановлення історичної справедливості, то тут приходить
на допомогу технічне стендове моделювання. Нині на Україні фірмою
Unimodels виготовляється досить точна версія зенітки 61-К в масштабі
1/48 (фото поруч), ще раз підтверджуючи доцільність застосування
стендової моделі як доповнення експозицій технічних музеїв.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»
Дем’яненко Н.Д. (Переяслав-Хмельницький)
У травні 1982 року на території Музею народної архітектури
та побуту Середньої Наддніпрянщини було створено Музей історії
розвитку бджільництва Середньої Наддніпрянщини. Відкриттю нового
музею передувала багаторічна праця наукових працівників. Працюючи
з респондентами, науковці вивчали історію розвитку бджільництва,
звичаї, традиції пов’язані з промислом. Із етнографічних експедицій
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привозили музейні предмети, які відповідали тематиці бджільництва.
Фондова колекція музею поповнювалася унікальними експонатами, що
допомогли створити експозицію «Музею історії розвитку бджільництва
Середньої Наддніпрянщини», ґрунтовно розкрити історію розвитку
бджільництва від найдавнішого часу.
Протягом тисячоліть фактично в кожному поселенні займалися
бджільництвом. Цьому сприяли природно-кліматичні умови території
Середньої Наддніпрянщини, яка розташована у лісостеповій зоні, має
помірний клімат, чорноземні родючі ґрунти, повноводні річки. Всі
ці фактори вплинули на багатющу рослинність регіону, серед якої –
велика кількість різновидів рослин-медоносів, які є єдиним природним
джерелом корму для бджіл. До них відносяться плодові та декоративні
дерева, кущі, деякі сільськогосподарські посівні культури та дикорослі
степові, лісові й лікарські рослини. Їх кількість та довготривале
почергове цвітіння дає можливість людям із давніх часів займатися
бджільництвом.
Пасіки утримувались у господарствах селян, ремісників, поміщиків,
священиків, при монастирях. Вони давали відчутні додаткові прибутки
власникам, а для декого були основним джерелом існування і розвивалися
на рівні землеробства і тваринництва. Українське село без пасіки
важко уявити. Ще до створення «Музею історії розвитку бджільництва
Середньої Наддніпрянщини» на території «Музею народної архітектури
та побуту Середньої Наддніпрянщини» у дворі селянина-середняка та
біля хати, перевезеної з Київського Полісся, були розставлені вуликидуплянки та вулики-колоди, які органічно влилися у селянські подвір’я
кінця ХІХ ст., початку ХХ ст.
Ідея створення музею бджільництва зародилась у директора музею
«Народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» М.І.
Сікорського ще вкінці 1960-х років. У 1980 році перед створенням
музею бджільництва М.І. Сікорським була обрана група науковців
для детальнішого дослідження теми науковці вивчали літературу
з бджільництва. З метою більш ґрунтовного пізнання практичного
бджільництва активізували роботу із бджолярами-практиками [2].
Здійснення ідеї М.І. Сікорського про створення музею бджільництва
розпочалось у 1980 році, коли спадкоємці Ф.К. Хвостика запропонували
передати батьківську хату із села Помоклі Переяслав-Хмельницького
району в музей. Знайомлячись із історією родини, з'ясувалось, що Ф.К.
Хвостик – пасічник із діда-прадіда, низенький на зріст, худорлявий з
бородою чоловік, надзвичайно працьовитий та майстровитий. Закінчив
курси пасічників при Переяславському товаристві пасічників, у спадок
отримав батькове господарство та велику пасіку. Довгий час працював
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у колгоспі пасічником. Велику частину колгоспної пасіки складали його
власні вулики, передані до колгоспу під час колективізації. В роки Другої
Світової війни Ф.К. Хвостик передав у фонд оборони країни 25 тисяч
карбованців для виробництва військової техніки. Він мав двох рідних
синів – Івана та Олександра і не рідну доньку – Олександру. Його сини
отримали гарну освіту. Старший – Іван Федотович проживав у Москві.
В 70-х роках ХХ ст. був головним інженером транспортних зв’язків і
сполучень Радянського Союзу. Менший син – Олександр Федотович
став кадровим військовим у Росії. Донька Олександра залишилась у селі
й працювала в колгоспі [3].
Для М.І. Сікорського головним було те, що хата Ф.К. Хвостика
насичена духом справжнього пасічника, і він вирішив перевезти її до
музею Народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини
для створення в ній експозиції музею бджільництва. В квітні 1980 року
наукові співробітники М.І. Жам та М.І. Герасько разом М.І. Сікорським
поїхали в с. Помоклі Переяслав-Хмельницького району оглянути
запропоновану хату. Вона знаходилась на північно-східній околиці села,
на кутку Піски, під сосновим лісом у занедбаному стані. Частково була
зруйнована покрівля та крокви, але основа зрубу стін, стеля, вікна і
двері були в задовільному стані. Особливо вражали великі розміри хати
– 16×7 метрів, які відповідали створенню нового музею [1].
У затишному лісовому куточку на території музею Народної
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини було обрано місце
для садиби пасічника. Випиляли декілька дерев, підготували місце для
розміщення хати. Перевезенням і встановленням хати пасічника Ф.К.
Хвостика займались працівники дільниці №5 Переяслав-Хмельницьких
спеціальних науково-реставраційних майстерень. Майстер дільниці
В.М. Скряга склала проект будівлі, провела нумерацію зрубу, а бригада
під керівництвом В.М. Скряги – прораба, займалась розбиранням,
перевезенням та встановленням її в музеї. До середини літа 1981 року,
хату було встановлено [1].
Садибу доповнили надвірною спорудою – коморою кінця ХІХ
століття. Вона була перевезена з двору Михайлівської церкви села Карань
Переяслав-Хмельницького району і встановлена реставраторами музею
на обраному місці. Потім побудували господарське приміщення садиби
пасічника – омшаник – зимівник для бджіл та завершили плетіння ліси
(огорожі) навколо садиби [4]. Весною 1982 року було організовано
творчу групу наукових працівників, які займалися створенням експозиції
музею. Наукові співробітники відтворювали експозицією інтер’єру
житлової кімнати сім’ї пасічника, та основну частину експозиції
нового музею. Художник музею З.П. Гончарук розписала декоративним
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рослинним орнаментом стіни хати, комина, печі, розмалювала двері хати
та надвірної комори, намалювала тематичні малюнки з історії розвитку
бджільництва. Художник реставратор І.І. Нестеренко витесав дерев’яну
скульптуру святого Зосима, покровителя бджільництва, яку встановили
при вході до музею [1].
У 2015 році силами працівників музею заготовлено очерет і
повністю замінено стару покрівлю, яка простояла 34 роки і частково
ремонтувалась. Ремонтом даху займалися досвідчені майстри:
покрівельник – Є.М. Поліч, реставратори: В.Б. Дарда, О.В. Кочубей. У
2016 році проведено внутрішні ремонтні роботи. У 2017 році змінено
структуру музею, проведено реекспозицію.
На сьогодні експозиція музею повністю розкриває історію
розвитку бджільництва від найдавніших часів і до наших днів. У ній
представлені всі основні інструменти та знаряддя праці пасічника.
Показані прийоми і методи добування меду, воску та створення штучної
вощини. Розкривається еволюція бджолиного гнізда та структурний
склад бджолиної сімї. Експонуються продукти бджільництва, кольорові
фото рослин-медоносів, характерних для території Середньої
Наддніпрянщини. Особливу увагу привертають унікальні експонати
музею: вулик із пасіки П.І. Прокоповича, медогонка, яку передав до
музею батько відомого дослідника етнографії В.Скуратівського; колода
великих розмірів, яка розрахована для утримання двох бджолиних сімей;
спеціальне колесо, яким піднімали дуплянки на дерево; фрагмент пасіки
початку ХХ ст. дає можливість не тільки побачити цілісну картину
загального вигляду пасіки Середньої Наддніпрянщини початку ХХ ст.,
а й проникнути в атмосферу буденних справ на пасіці; свідоцтво про
закінчення курсів пасічників видане у Переяславі 29 червня 1915 року
Яковенко Наталії Яківні, яке говорить про те, що бджільництвом широко
займалися не лише чоловіки, а і жінки та ін. В музеї проводиться робота
з поповнення експозиції експонатами, які детальніше розкривають
пасічницьку діяльність. Систематично досліджується стан сучасного
практичного бджільництва, особливості медоносної рослинної бази
нашого регіону.
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МУЗЕЙНІ ІСТОРІЇ КОХАННЯ: З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ
МАСОВИХ ЗАХОДІВ У ХХМ
Денисенко О.Й. (Харків)
Задум тематичної екскурсії «Музейні історії кохання» виник
через рік після вдалого проведення «Дня закоханих» у музеї, де прості
відвідувачі – закохані пари, незалежно від «стажу кохання» і прожитих
років, прослухали екскурсію. Кожній третій парі було вручено музейні
буклети «під» їх поцілунок і оплески присутніх. Найбільш «благодатною»
виявилась історія кохання українського художника Григорія Лапченка
та його дружини – італійської красуні, знаменитої натурниці, Вітторії
Кальдоні. Тим більше, нашому музеєві свого часу було подаровано
невеликий нарис із репродукціями щодо життєвого і творчого шляху
цієї непересічної жінки, позначеної не тільки надзвичайною вродою,
поставою (зараз би ми сказали: «топ-модель»), а й великою душею,
благородством і життєстійкістю.
Відправною точкою стала картина «Ранок», де Вітторію зображено
за туалетом. Академічна композиція з неодмінним глечиком води для
умивання, напівоголена фігура молодої жінки, на фоні драпіровки, що
облямовує арочне вікно. Картина «підкупає», перш за все, відчуттям
щирості, особистого ставлення до моделі, крупними, ясними формами
зображень, світлотіньовим моделюванням. За цим зображенням –
ціле життя, позначене і жорстокою невідворотністю долі, і її щедрим
даром, уособленим у цій прекрасній жінці. Лапченко – кріпак графа
М.Воронцова, уродженець с.Валява на Київщині. Брав приватні уроки
малювання в Корсуні та Білій Церкві, навчався у майстра С.Превлоцького
та художника Я.Нікітіна. Вільновідпущений, навчався в ІАМ, отримав
дві медалі, 1825 – другу срібну і 1829 – першу золоту від товариства
заохочення мистецтв. 1830 отримує звання художника, на кошти графа і
частково АМ їде до Італії як пенсіонер Академії, в компанії із славетним
Олександром Івановим, згодом автором знаменитого полотна «Явління
Христа народу». Там, в Італії, в Альбано, на етюдах, вони зустріли
Вітторію і закохалися обидва. Вітторія обрала Лапченка. Глядачам
показуємо репродукції з її зображенням авторства найвідоміших
художників того часу: Шнорра, Верне, Ріделя, Кателя, Гензеля,
скульпторів Тордвальдсена і Тенерані, багато разів пише її і Олександр
Іванов. Ця схема є вічною: художник пише кохану жінку, перетворюючи
її на художній образ, або, навпаки, закохується в реальну жінку під час
написання портрета.
«Художник і його муза»... Це поняття потребує в його публічному
потрактуванні делікатності, відсутності обивательського «смакування
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подробиць», такту і поваги до вибору митцем своєї музи, яким-би
щасливим чи трагічним не було їх кохання. Художник втрачає зір,
повертається в Україну. Разом із Вітторією. Граф Воронцов і тут іде
назустріч: надає Лапченкові посаду управляючого одного із маєтків.
Біографи підкреслюють: Лапченко не втрачає людської гідності і
працездатності, навіть придумує новий спосіб вести бухгалтерський
облік. Насамкінець показуємо репродукцію фото подружжя незадовго
до смерті: зворушлива пара двох літніх людей, поєднаних сильним,
справжнім і глибоким почуттям, непідвладним немилосердним
випробуванням долі, вірним і подружній заповіді: «разом в горі і
радості».
Слідуюча картина – морський пейзаж славетного І.Айвазовського,
«Венеція з боку Лідо». Краєвид, натхненний настроєм ідилії, зітканий
з ніжних тремтливих тонів неба і майже непорушної водної гладі, по
якій пливе гондола. В ній чоловік і жінка. «Удвох, і не разом» – він
щось малює в маленькому альбомі, вона опустила руку за борт, в
«прохладные струи». Сторінки біографії Айвазовського підказали: це
сам маестро з коханою (на той час!) жінкою, знаменитою танцівницею
Марією Тальоні.
Сторінки не тільки чудово написаної, а й надзвичайно
інформативної повісті Тараса Шевченка «Художник» дали яскраву, з
гумором, цікавими деталями, характеристику цієї талановитої жінки,
знаменитої танцівниці, що гастролювала в Петербурзі, захоплюючи
публіку темпераментом виконання.
Тут, у Венеції, під час тріумфальної подорожі художника
європейськими країнами, поцінування його таланту місцевими
академіями мистецтв, Айвазовський зустрівся знову з Тальоні. Почуття
спалахнули... і згасли, тому і такою красномовною є пози обох – у човні,
під час прогулянки: «і удвох, і не разом».
В архіві нашого музею є досить багаті фонди художників –
представників Харківської пейзажної школи: С.Васильківського,
П.Левченка, М.Ткаченка і М.Беркоса. Під час роботи над презентабельним
альбомом «Харківська пейзажна школа» (вид-во «Родовід», Київ,
2009), як одному з авторів, було запропоновано написати коментарі до
біографічних фото художників. Увагу привернула «жінка із зовнішністю
янгола» (саме так і написала згодом у коментарі), дружина П.Левченка,
співачка і музикант Матільда Ситова. Незважаючи на всі життєві
незгоди, які пережив художник, вона стала дійсно янголом-хранителем
для нього, рідною душею, другом і порадником, і героїнею багатьох
картин – за фортепіано, при світлі затишної настільної рожевої чи
зеленої лампи, за шитвом, на відпочинку. Майже ніде майстер детально
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не прописує обличчя дружини. Тому під час екскурсії чи заняття на цю
тему на мольберт ставимо їх спільне фото і велиий портрет Матільди
– вродливої і одухотвореної. Популярність таких екскурсій надихнула
автора (тобто мене, О.Денисенко), і цього року вирішено було провести
вже вечір, присвячений і щасливому, і трагічному коханню славетного
Михайла Врубеля і його дружини Надії Врубель. В колекції музею
знаходяться кілька творів художника, серед них – графічний портрет
Надії. Вони обоє відвідували Харків, Надія співала тут в оперних
спектаклях. Таким чином, було підготовлено повноцінний вечір: з
презентацією відео з живим голосом співачки, фрагментів опер, у
виконанні Надії та інших співачок, доповідей наукових співробітників
стосовно творчої спадщини Врубеля в музеї, виступу оперної співачки
з виконанням арій і романсів з репертуару Надії Забіли-Врубель. Цей
захід справив не тільки велике враження на відвідувачів музею, а й мав
солідний благодійний збір – на пам‘ятник загиблим льотчикам у зоні
АТО та на деякі музейні потреби.
Таким чином, проведення таких популяризаційних заходів, їх
успіх виявляється можливим на базі ґрунтовних наукових знань історій
експонатів, їх побутування, краєзнавчих реалій, біографічних подробиць
життя авторів, вміння знайти якісь «родзинки» в темі, і безумовно,
потребує невимушеності і розкутості подачі матеріалу, лекторської
майстерності. Планка вимог відвідувачів музею весь час підвищується,
як і можливості отримання інформації з електронних джерел, тому
музейнику потрібно багато в чому «випереджати час», використовувати
креативні підходи висвітлення теми, поєднуючи музейні традиції і
сучасність, утверджуючи в наш непростий час вічні морально-етичні
цінності.

ДОСВІД ПРИРОДНИЧИХ МУЗЕЇВ НІМЕЧЧИНИ
У НАЦІОНАЛЬНО-ОСВІТНЬОМУ ТА ЕКОЛОГІЧНОМУ
ВИХОВАННІ
Деревська К.І., Комар М.С., Руденко К.В. (Київ)
Природничі музеї відіграють важливу роль у суспільстві в
контексті екологічного виховання та освіти. Враховуючи нові суспільнополітичні реалії в Європі, більшої актуальності набуває виховання у
молодого покоління почуття гідності і патріотизму. Важливим аспектом
формування національно свідомої особистості є виховання поваги та
любові до природи. Головна мета природничих музеїв показати природне
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середовище та природні явища, розкрити значення природничих наук та
показати роботу науковців в галузі екології та суміжних професій.
Участь у проекті «Професійна подорож з навчальною метою до
музеїв Німеччини» на весні 2014 року дала змогу відвідати природничі
музеї, а також інші музеї з подібної тематики (історичні та етнографічні)
у містах Німеччини.
Серед музеїв Німеччині природничо-наукового напрямку до
найбільш значущих відносять музеї Берліну, Бону, Карлсруе, Мюнхену,
Франкфурта–на–Майні та Штуттгарда. Музеї вирізняються внутрішнім
плануванням, наявністю експозиції для дітей, а також магазином
(музейна лавка), кафе, ігровими майданчиками з природничої тематики.
Обов’язковими для музеїв є зовнішні експозиції (макети динозаврів,
кам’яний сад, окремі величезні брили каміння, парк чи озеро), які
приваблюють відвідувачів. Незалежно від територіального місця
знаходження Музею (центр міста, периферія, за містом) кількість
відвідувачів досягає у середньому 350 тисяч на рік, кількість екскурсій
близько 1000 на рік.
Зенкенбергський
науково-дослідний
інститут
і
Музей
природничої історії Франкфурту-на-Майні є одним з найбільших
музеїв природознавства у Німеччині. Він знайомить відвідувачів з
біорізноманіттям і розвитком живих істот, а також трансформаціями
планети Земля впродовж мільйонів років. Нові дослідження в усіх галузях
біології, палеонтології та геології представлені у виставках, освітніх
програмах та різноманітних лекціях. Цікаві експозиції користуються
надзвичайним попитом у дітей. Музей має одну з найбільших виставок
великих динозаврів в Європі. Особливий скарб – скам'янілий динозавр
з унікальною ділянкою шкіри, яка збереглася. Музей володіє однією
з найбільших і найрізноманітніших в світі колекцію опудал птахів
(близько 2000 зразків).
Програму для дітей дошкільного (5-6 років) та молодшого
шкільного віку (до 10 років) розробляють співробітники музею, а
студенти, волонтери та вчителі шкіл проводять екскурсії в музею.
Широко використовуються кінозали, причому їх декілька – 3 невеликі
і один великий – в яких постійно демонструються короткометражні
фільми на актуальну тематику.
Топ-об’єктом музею є опудало анаконди, яка наполовину
заковтнула дике порося. В музеї також використовується експозиціяінсталяція старовинної лабораторії, яка об’єднує виставку приладів та
інструментарій.
Державний музей природничої історії м. Штутгарт є одним
з найпопулярніших музеїв в країні, де зберігається більше ніж 11
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мільйонів об’єктів колекцій. Музейні колекції є головною основою
наукової роботи. Окремо готуються програми екскурсій для відвідувачів
різного віку та спеціальні програми для work-shop.
Програму для навчання розробляють науковці музею, при цьому
кожні два місяця готується нова програма. В штаті музею 5 вчителів,
які проводять екскурсії та навчання в спеціально підготовлених класах.
Біологічне навчання з питань біорізноманіття проводять студенти
біологічного факультету та вчителі. Крім того, прямо в експозиційному
залі влаштований кабінет науковця з обладнанням, де один раз на місяць
відвідувачі можуть ознайомитися з основними принципами роботи
спеціаліста.
У центральній залі також представлена експозиція-інсталяція
роботи палеонтолога в експедиції. Особливістю експозицій музею
є величезні розміри предметів, які виставляються і присутність
інтерактивних панелей та екранів.
Музей вирізняється величезною препараторською, дипозитарієм
і наявністю додаткової старовинної будівлі, яку використовують для
проведення тимчасових тематичних виставок чи конкурсів робіт
таксидермістів.
Державний музей природознавства Карлсруе є одним з найбільших
німецьких природничо-наукових музеїв, який демонструє корисні
копалини, мінерали, скелети сучасних і вимерлих тварин. Музей містить
велику експозицію живих екзотичних тварин.
Експозиція Зоологічного науково-дослідного музею Олександра
Кенига, який розташований на «Музейній милі» Бонна, присвячена
біорізноманіттю нашої планети – від Африки і південноамериканських
тропіків до Антарктиди.
Музей природознавства у Берліні є одним з найбільших музеїв
природознавства в Німеччині. Його значні колекції налічують більше
30 млн. об'єктів. Спочатку музей був частиною Університету імені
Гумбольдта в Берліні, однак з 1 січня 2009 року є самостійною
установою. Входить до Об'єднання імені Лейбніца.
Музей відомий, насамперед, скелетом жіраффатітана – найбільшого
у всьому світі відновленого скелета динозавра, довжиною 23 і висотою
майже 14 метрів, який виставлений в головному залі. Розміри залів і
розміщення експозицій дозволяють вільно пересуватися відвідувачам
на візках. Для покращення експозиції використовуються інформаційні
панелі.
На відміну від інших музеїв, багато уваги в ньому приділено
тематиці Космосу. Вдало використано простір музею, що дозволило
створити міні-планетарій для дітей, якій показує розвиток нашої
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галактики і планети Земля у часі. Одним з топ-об’єктів музею можна
вважати величезний глобус, якій крутиться, зупиняється і транслює
відео щодо природи і ландшафтів точки Землі, на якій зупинився
рухливий монітор. Біля цього глобусу завжди багато дітей і дорослих.
Ще однією особливістю експозиції є поєднання у одній вітрині
як опудал так і інструментів, за допомогою яких вони виготовлені;
наприклад, представлений увесь процес отримання опудала білки
звичайної і показане середовище її проживання у природі. Таке
представлення матеріалу важливе з точки зору виховної роботи.
Окремий зал відведено для екологічно-просвітницької роботи.
В ньому показані умови життя птахів, які співіснують з людиною.
Представлені в розрізі різні пташині гнізда разом з пташенятами, що
вчить дітей берегти «пташині будинки».
Тематичними напрямками Музею людини та природи у Мюнхені
є історія Землі і життя; різноманіття організмів; людина як частина
природи. Музей вражає природними об'єктами, макетами, моделями та
аудіовізуальними програмами. В музеї використовується широка освітня
програма, тому він приваблює відвідувачів різного віку. Сусідство з
Німфенбургським палацем, парком та Ботанічним садом розширює
освітні можливості Музею.
Топ-об’єктом музею вважають експозицію «Бруно» – ведмідь, який
на пасиці розорює вулики з бджолами.
Експозиція доповнюється постійними чи тимчасовими виставками.
В музеї впроваджена широка освітня програма з поєднанням традиційних
і сучасних виставкових елементів. Вражаючі оригінальні експонати,
реалістичні репліки і багаті інтерактивні станції дозволяють поринути
в історію нашої планети. Тут ви можете відстежувати структуру і
динаміку Землі, потрапити в яскравий і захоплюючий світ мінералів або
простежити еволюцію життя з ранніх витоків до появи людини.
Отже, досвід природничих музеїв Німеччини доводить, що
гармонійне поєднання науки та освіти в експозиціях музеїв дає
можливість розкрити природознавчий аспект навколишнього
середовища та вплинути на екологічну свідомість людини.
Завдяки комплексності представлення матеріалу в залах музеїв,
вдало підібраному матеріалу і присутності топ-об’єктів, відтворюється
необхідна атмосфера, детальніше висвітлюється історія геологічного
розвитку Землі, покращується сприйняття наукового матеріалу.
Таким чином, природничі музеї відіграють важливу роль у
екологічному вихованні та освіті. Їх можна розглядати як науковий
посібник для дорослих з винятковими розділами для дітей, який
формує національну свідомість і моральні якості особистості; розвиває
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культуру поведінки; виховує бережливе ставлення до природи; посилює
мотивацію до праці.

ФАНТАСТИЧНИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ІГРАШКИ
Джулай Т.В. (Кам’янка Черкаської області)
Наш край багатий на талановитих людей. В експозиції картинної
галереї КДІКЗ представлена велика кількість художніх робіт, які
представляють творчість наших земляків. Кожен автор – це унікальна
особистість, однак особливої уваги заслуговують роботи Заслуженого
майстра народної творчості О.М. Отнякіної-Бердник. Свою творчу
працю майстриня присвячує іграшці, при чому іграшці рукотворній,
національній.
Історія української іграшки має багатовіковий досвід, в процесі
якого використовувалися різні природні матеріали (трава, нитки, дерево,
листя, тканина, глина), співіснували іграшки, різноманітні за технікою
виготовлення та конструкцією, хоча ймовірно, що першими дитячими
іграшками могли бути просто випадкові предмети – камінці, рослини,
дерево, плоди та ін.
Найбільш масовою народною іграшкою, яка виготовлялася в
умовах промислів є іграшка з глини. Глиняну іграшку робили скрізь, де
були поклади глини і займалися гончарством, та й сама глина в системі
побуту і культури українського народу займала почесне місце. Глиняні
забавки майже в усіх гончарних осередках виробляли переважно жінки і
діти гончарів для власних потреб, а з окремих центрів (Опішня, Бубнівка,
Адамівна, Вишівець та ін.) іграшки вивозилися на ярмарок для продажу.
Серед іграшок з глини найбільш поширеними масовими є свищики
(свистунці, свистала, свистілки), серед яких найчастіше зустрічаємо
фігурки птахів. Колись, на ярмарках, базарах, під час святкових гулянь
продавалися тисячі дрібних розписаних свищиків. Ритуальне свистіння
під час свята на честь сонячного бога Ярила мало не меті пробудження
сонця від сну, закликання тепла та ін. Вони мають найпростішу архаїчну
форму, для якої характерні відсутність зайвої деталізації, підкреслення
об’ємності та схематичності тулубів й узагальнено-типізоване вирішення
голів. Птахи – свищики архаїчного типу вироблялися практично в усіх
гончарських промислах України: на Поділлі, Львівщині, Полтавщині,
Харківщині й Київщині. Відрізняються вони лише за розміром й
декором. Народження та розвиток глиняної іграшки відбувалося у
селянському середовищі, а її еволюція невід’ємно пов’язана з творчо117

індивідуальною діяльністю майстрів, з їх відношенням до матеріалу та
форми.
Народні майстри – люди особливі. Вони несуть в собі вміння
володіти формою, виходячи з категорій етнічного, національного
мислення, водночас орієнтуючись на місцеві смаки і традиції. До цього
слід додати й індивідуальні фактори, що привносяться кожним майстром
та доповнюють художньо-образну структуру будь-якого виробу. Серед
таких майстрів слід назвати і О.М. Отнякіну-Бердник.
Народилася Ольга Миколаївна 23 березня 1962 року в м. Кам’янка
Черкаської області. Закінчила Київський державний інститут культури.
Працювала головним бібліотекарем науково-методичного відділу
обласної наукової бібліотеки ім. Т. Шевченка. А поштовхом до творчості
стало знайомство з роботами самодіяльної української художниці Марії
Приймаченко. Сміливі, різноманітні образи втілилися у іграшкахсвистунцях Ольги Отнякіної, а талант від Бога і прагнення творити –
визначили майбутнє.
Ольга Миколаївна активний учасник міжнародних, всеукраїнських,
обласних фольклорних ярмарок, фестивалів народної творчості,
проводить численні майстер-класи з виготовлення та розпису керамічної
іграшки в багатьох містах України та за кордоном. Роботи майстрині
знаходяться в музеях Києва, Запоріжжя, Черкас, Кам'янки, вони є в
колекціях багатьох шанувальників народного мистецтва як в нашій
державі так і за кордоном. Творчість Ольги Миколаївни цікава не лише
юним глядачам, її іграшки зачаровують кожну душу, яка відкрита до
прекрасного.
У 2008 році О. Отнякіна-Бердник стала учасницею Днів культури
України в Польщі й Німеччині, де гідно представляла українське
народне мистецтво, зокрема мистецтво виготовлення і розпису народної
іграшки.
У 2009 році майстрині було присвоєне почесне звання «Заслужений
майстер народної творчості України».
Ольга Миколаївна має близько 30 років творчої та викладацької
праці, вона відома як одна із перших майстринь народної керамічної
іграшки в Україні, а кількість створених нею образів можна рахувати на
тисячі, і кожного разу – це щось нове, неповторне.
Мала скульптурна пластика О. Отнякіної має декілька видів:
розписана кераміка, теракота, використовується кольорова полива.
Яскраві, соковиті кольори декоративного розпису, що вкриває фігурки
скульптур, акцентуючи форму, посилюють виразність образу.
Вироби Ольги Миколаївни – це авторська іграшка, використовуючи
характерні для народного мистецтва образи птахів, звірів, риб,
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майстриня демонструє неабиякий талант до пошуку нових композицій
та виразних засобів.
У фондах Кам’янського державного істотко-культурного заповідника знаходяться 15 теракотових скульптур майстрині.
При наявному розмаїтті образів, в них присутня загальна цілісність,
що проявляється в пластиці, декорі, формі. Виняткова простота і разом
з тим досконалість форм, об’ємів, продуманість компонування, де
виправдана роль кожного елемента – це свідчення поєднання високого
професіоналізму та суто народного бачення О. Отнякіної-Бердник.
Прослідковується паралель з народною картиною – та ж щирість,
доброта характеру, виваженість композиції, а також особливе відчуття
простору – це водночас і вічність і реальність, які перетинаються саме в
момент сприйняття конкретного образу.
О. Отнякіна-Бердник зуміла створити власну іграшку, яка має
відмінність не тільки зовнішню, а й внутрішню – образну. Ользі
Миколаївні вдалося зберегти колористичну виразність, самобутність,
що притаманні і творам Приймаченко, в них також відчувається
перевага декоративно-живописних ознак. Але якщо у Приймаченко
форма – це основа для розміщення різноманітного, яскравого, багатого
розпису, який в межах формату все ж є активним, домінуючим, то у
О. Отнякіної – це два повноцінних начала. У формі – компактність,
гармонійна співмірність об’ємів, близькість до природних форм, а
в розписі – співучість, мальовничість, яка є окрасою кожного образу.
Хоч традиційна українська іграшка розписувалася ангобами, поливами,
Ольга Отнякіна використовує технологію розпису темперними фарбами,
а матова поверхня іграшок підкреслює теплоту та природність фактури.
Завдяки плавним, витким лініям, оригінальному розміщенні декору,
який визначає форму і одночасно прикрашає, іграшки набувають
неабиякого позитиву, сповненого ліризмом та чарівністю.
Відштовхуючись від образів дохристиянських часів, Ольга
Миколаївна розкриває світ народного мистецтва з його символічністю,
глибинною історією.
Творчий доробок майстрині не обмежується виготовленням
лише керамічної іграшки. Її композиції втілюються в мальовках, що
тиражуються в якості принтів для одягу, фурнітури та ін.
Сама мисткиня не відділяє творчість і життя, це і є її кредо: «Знаєте,
був такий філософ – Григорій Сковорода. В нього є концепція «сродної
праці» – коли людина повністю віддає себе і отримує віддачу від праці.
Майстер так само: коли особистість знаходить себе і починає займатися
мистецтвом, вона дуже швидко реалізує себе. Якщо людина знайшла цю
«сродну працю», в неї буде все – і матеріальний стан, і душевний спокій,
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і в родині все буде добре, і суспільство навколо неї буде гармонійним. А
від цього буде розвиватись держава…».

МУЗЕИ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАМАТОРСКА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Дзержинский В.А., Дзержинская Л.А. (Краматорск)
Промышленный музей – музей, собрания которого документируют
историю развития и современный уровень промышленности в целом
или её отдельных отраслей.
Преобладающей современной тенденцией является стремление
сохранить для общества изделия промышленности и целостные
промышленные комплексы как памятники технической мысли.
Сегодня на постсоветском пространстве основное число
промышленных музеев составляют музеи предприятий, выполняющие
главным образом репрезентативные функции. Однако, как показывает
зарубежная практика, с развитием техники и технологии, увеличением
выпуска продукции и ростом конкуренции задачи музея предприятия
трансформируются. Музей становится элементом маркетинговой
макросреды предприятий, содействующим повышению известности
фирменной марки, увеличению объемов продаж. Но факторы
создания музеев предприятий не ограничиваются сферой маркетинга.
Предпосылки формирования этих объектов выходят за грани фирменной
заинтересованности, носят социокультурный характер, связаны с
повышением престижности города, региона. Музей способен показать
изменение отношения общества к индустрии, актуальность вопросов
экологии, он стимулирует интерес к технической истории человечества,
накапливая информационную базу – фонды.
По названным причинам практически во всех странах с развитой и
развивающейся экономикой ярко проявляется тенденция формирования
музеев предприятий, особенно крупных производств с мощной
финансовой базой. Сегодня широко известны музейно-выставочные
комплексы заводов-гигантов автопрома: Музей и Форум-Ауди в
Ингольштадте, Музей БМВ и Мир БМВ в Мюнхене, Музей МерседесБенц и Музей Порше в Штутгарте и др. Промышленный музей Германии
отличается тем, что выставочные площадки расположены в шести разных
городах Западной Германии. В стенах музея размещены экспонаты,
рассказывающие об истории развития тяжёлой промышленности,
металлургии, промышленной археологии.
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Музеи – это уже давно не только дань искусству и определенным
историческим событиям, но также и способ приблизить к науке и
технике всех желающих. Посещение промышленного музея повышает
уровень образования, информированности и профессиональности у
всех гостей.
И так, Добро пожаловать в Краматорск индустриальный!
Современный Краматорск имеет ряд крупных промышленных
предприятий: ПАО «КЗТС», ПАО «СКМЗ», «Краматорский
Ферросплавный Завод» (КФЗ), ПАО «Энергомашспецсталь», ПАО
«НКМЗ». Проведем экскурсию по музеям этих предприятий.
На ПАО «КЗТС» музей в настоящий момент как таковой не работает.
Музей «КЗТС» обладал достойными экспонатами, небольшая часть
экспозиции давно была передана в городской Музей истории города,
но основная масса уникальных документов сегодня недоступна для
бывших работников завода и краматорчан.
Музей истории ПАО «СКМЗ» располагается на территории завода,
в здании бывшего административного корпуса (строение 1915 года).
Музей владеет уникальными для города документами и экспонатами,
ведь предприятию в прошлом году исполнилось 120 лет. На заводе
бережно хранят память с тех далеких времен. Некоторым экспонатам
музея мог бы позавидовать любой городской музей, но, к сожалению,
широкому кругу краматорчан недоступны, так как получить разрешение
на посещения предприятия довольно сложно.
Не работает музей истории КЦШК-Пушка, который раньше
располагался в заводском клубе «Цементник». Завод с 1 октября 2015
года не работает, законсервирован, работает только охрана и небольшое
количество людей, поддерживающих сохранность оборудования.
Руководством завода предпринимались попытки передачи фондов
музея на баланс городского Музея истории, но в передаче было отказано
в связи с тем, что городской музей не располагает достаточными
площадями для хранения экспонатов. Поэтому все материалы музея
были перевезены на хранение в помещение профсоюзного комитета
завода, где и находятся сейчас.
На бывшем заводе КМЗ, его приемником сегодня является
«Краматорский Ферросплавный Завод» (КФЗ), музея как такового
никогда не было. Завод имеет богатейшую историю и является одним из
старейших предприятий города, на его территории находятся несколько
старых и уникальных зданий в городе. Библиотека предприятия сумела
сохранить и постоянно обновляет уникальные документы и экспонаты,
связанные с историей и мечтает об издании книги о родном предприятии,
а может быть, и о создании заводского музея.
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На ПАО «Энергомашспецсталь» материалы для музея стали
собирать более 10 лет назад. Собрано много документов, экспонатов,
статей и публикаций о заводе, они систематизированы и даже переведены
в электронный вид и хранятся сегодня в хранилище. Определенно
место под музей, создан план размещения экспонатов, остался вопрос
финансирования. В планах предприятия к 55- летию завода (2019 г.)
издать и первую книгу о его истории.
Музей истории «НКМЗ» располагается во Дворце культуры и
техники НКМЗ (единственного памятника архитектуры в городе)
Музей основан в сентябре 1970 года. Музей, отражая богатейшую
историю нескольких поколений заводчан, является живой и своеобразной
летописью становления и развития завода, создания профессионального
и перспективного коллектива, укрепления имиджа предприятия на
отечественном и зарубежном рынках.
Музей начинается с выставочного холла, где расположены макеты
заводской техники, которая является гордостью предприятия. Макеты
«шагающих» экскаваторов-драглайнов, которые работают во многих
странах Европы и Азии, приглашают посетителей на экскурсию. Музей
имеет 8 залов общей площадью 800 кв. м, обойдя которые можно
проследить не только историю «Завода-заводов» (так часто называют
«НКМЗ»), но и увидеть, как вместе с заводом развивался и наш город.
Экспозиция зала №1 посвящена строительству завода. Здесь очень
много черно-белых фотографий, предметов быта, бюстов, вывесок.
В центре зала располагается диорама, посвященная строительству
завода-гиганта. Завод строился вручную: кирками, лопатами, при
помощи повозок, специальных приспособлений для переноски
тяжелых шлакоблоков. Особый интерес представляют предметы
быта того времени. В зале много стендов с портретами передовиков
производства того времени. Благодаря труду таких людей завод был
запущен 28 сентября 1934 года. Завод начал работать и уже скоро вся
страна, а затем и многие страны Европы и Азии узнали о продукции
машиностроительного гиганта.
В зале № 2 экспозиция посвящена периоду 1941-1945гг., а также
послевоенного восстановления завода. Здесь же расположена большая
трагичная диорама под названием «Освобождение Краматорска».
Зал № 3 раскрывает технологические возможности предприятия,
здесь представлены экспонаты производства горнорудного и кузнечнопрессового оборудования. Особенно впечатляют макеты: шахтно–
подьемных машин с редуктором, модель стационарного миксера для
жидкого металла, модель пресса, который был поставлен во Францию, –
гордость «НКМЗ» с усилием 65 тыс. тонн. Это был первый Европейский
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проект, после которого весь мир заговорил о заводе как уникальном
и мощном предприятии. Впечатляют макеты роторного комплекса,
экскаватора ЭВГ 35/65, линии по изготовлению труб большого диаметра,
макеты отвалообразователей, шахтных машин и др.
В зале № 4 посетителей знакомят с коорпоративной культурой
предприятия. В зале представлены книги Почета с фотографиями
заслуженных работников предприятия, ветеранов труда, Героев
Украины. Вас познакомят с работой общественных организаций,
расскажут о том, как и где отдыхают работники завода.
Экспозиция зала № 5 отражает историю прокатостроения
на НКМЗ, географию поставок более сотни прокатных станов,
освоенную и перспективную номенклатуру металлургического и
прокатного оборудования, позволяющую оснастить самое современное
металлургическое предприятие.
Экспозиция зала № 6 открывает посетителям историю
спецпроизводства НКМЗ, создавшего уникальное подъемнотранспортное оборудование для космических и боевых ракетных
комплексов, систем противоракетной и противовоздушной обороны,
инженерных войск.
Зал № 7 посвящен история деловых отношений и сотрудничества.
В экспозиции раскрываются обширные деловые связи предприятия
с ведущими научными центрами, промышленными корпорациями и
деловыми партнерами, рассказывается об истории визитов на завод
правительственных, коммерческих, общественных делегаций и
государственных деятелей.
Проводимые экскурсии, завершаются в зале № 8. В презентационном
зале проводят деловые переговоры, пресс-конференции и брифинги,
поддерживаемые видеоматериалами о производственных программах и
технологических возможностях НКМЗ.
ПАО «НКМЗ» – основа индустрии Украины. Предприятие в поле
постоянного внимания общественности города, области, Украины.
Изделия с маркой НКМЗ работают в 79 странах мира. Музейная
экспозиция своей направленностью помогает составить представление
и лучше понимать «Новокраматорский машиностроительный завод».
Музей истории НКМЗ – это признанный носитель информации,
традиционный хранитель культурного, исторического и научнотехнического наследия. Это научно-исследовательское и культурнопросветительское учреждение, показывающее развитие отечественных
школ экскаваторостроения, прокатостроения, миксеростороения,
подъемно-транспортного оборудования и спецтехники.
Музеи предприятий очень важны и для истории и для людей.
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Очень важно музеям предприятий быть нужными своему городу
и государству. Может и у нас появятся туристические маршруты,
знакомящие с индустриальной Украиной!

ПУБЛІКАЦІЇ МУЗЕЮ В ПРЕСІ
Діденко Т.О. (Ніжин)
Ніжинський краєзнавчий музей існує вже майже 50 років. Цей
значний період в житті музею позначився вагомим внеском його
співробітників в збагачення історичної спадщини міста.
Праця музейника зазвичай непомітна для пересічних жителів
міста. Люди помічають працівників музею тоді, коли вони проводять
екскурсії по місту для гостей, школярів чи студентів. Ще один аспект
роботи музейників, помітний для людей, – екскурсії по музею. А ось
найглибший і найцікавіший як для самих представників музейної
справи, так і для людей аспект діяльності – наукова та пошукова робота,
ще залишається поза увагою більшості. Ось на цьому і дозвольте
зупинитись трохи детальніше. Оскільки без цієї роботи не буде існувати
і розвиватися жоден музей. Хочеться згадати слова людини, ім’я якої
носить Ніжинський краєзнавчий музей – Івана Георгійовича Спаського:
«Музеї створюються роками і десятиліттями. Купити їх готовими
неможливо. Збирати, збирати і збирати крапелька за крапелькою,
крупинка за крупинкою – це єдиний шлях». І от з цих крапельок та
крупинок і складається кожен музей. Всі наукові працівники музеїв
публікують в періодичних виданнях свої напрацювання – статті, замітки,
монографії, а то і буклети, брошури та книжки.
Найбільше статей співробітники нашого музею друкують в
місцевих газетах «Вісті» та «Ніжинський вісник». Багато статей на
історичну тематику було надруковано першим директором Ніжинського
Краєзнавчого музею – В.С. Шоходько. Цю прекрасну традицію
продовжують наукові співробітники. Крім місцевої преси, з 2011
року видаються «Ніжинські старожитності» – газета Ніжинського
краєзнавчого музею ім. Івана Спаського та Центру пам’яткознавства
НАН України та УТОПІК. Газета видається двічі на рік і в ній
співробітники музею друкують свої просвітницькі, популяризаторські
статті. Редактором і творчим натхненником цієї газети є С.Ю. Зозуля –
старший науковий співробітник відділу історичного пам’яткознавства
Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК.
Регулярно з 2005 року в Ніжині видається збірка регіональної
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історії та пам’яткознавства «Ніжинська старовина». Збірка видається
музеєм разом з Центром пам’яткознавства НАН України і Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури, а також Ніжинським
Державним Університетом імені Миколи Гоголя. У цій збірці постійно
друкують свої статті практично всі співробітники музею: Дмитренко
Н.М., Діденко Т.О., Желєзко Р.А., Кедун І.С., Кулик Л.Ю., Пономар О.П.,
Рой С.В., Руденко Л.М.
З 2010 року в ніжинському музеї започаткована прекрасна
традиція проведення Міжнародних Спаських читань разом з Центром
пам’яткознавства та Ніжинським Державним університетом імені
Миколи Гоголя. Перші читання були присвячені 90-річчю відкриття
в Ніжині першого публічного музею. З того часу Спаські читання
проводяться в музеї один раз на два роки. Активно співпрацюють
музейники Ніжина з працівниками Національного заповідника «Глухів».
Вони беруть участь в конференціях, друкують свої праці в збірці
«Сіверщина в історії України» – це Дмитренко Н.М., Желєзко Р.А.,
Діденко Т.О., Рой С.В. Дописувачами на конференціях, присвячених
роботі музеїв технічного профілю, є дві співробітниці нашого музею –
Діденко Т.О. та Кулик В.В.
Шість працівників музею друкували свої статті в науковопопулярному ілюстрованому журналі «Пам’ятки України» № 7 за
липень 2013 року: «Ніжин – місто 17 храмів». Колишній старший
науковий співробітник Ніжинського краєзнавчого музею, а тепер
директор бібліотеки імені академіка М.О. Лавровського Ніжинського
Державного університету імені Миколи Гоголя О.С. Морозов вмістив
статті: «Миколаївський собор – унікальна пам’ятка доби «Козацького
бароко» та «Грецькі храми Ніжина». «Відкриття в Ніжині жіночих
пансіонів» та «Ніжинське технічне училище ім. А.Ф. Кушакевича»
розмістила в збірці Т. Діденко. «Пам’ятник Миколі Гоголю» – Л. Руденко,
«Святкування у Ніжині сторіччя від дня народження М. Гоголя» – В.
Кулик. «Доля музейної справи в Ніжині» – Н. Дмитренко. «Ніжинська
поштова станція» – О. Пономар.
Завідуюча історичним відділом Ніжинського краєзнавчого музею
ім. Івана Спаського, кандидат історичних наук Дмитренко Н.М. видала
монографію «Провінційні музеї лівобережної України 1920 –1930ті рр. (2016), у якій вперше було комплексно досліджено основні
тенденції та напрямки розвитку місцевих музеїв Лівобережної України
– Ніжинського, Сосницького, Новгород-Сіверського, Роменського,
Прилуцького, Путивльського, Остерського, Глухівського, і, що дуже
цікаво і важливо, – із забуття повернуто імена багатьох працівників
музеїв.
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Велику роботу з дослідження історії міста проводив і проводить
краєзнавець В.М. Ємєль’янов. Численні статті про історію міста за період
від громадянської війни і до сьогодення – його невтомна і багаторічна
праця. Ємель’янов В.М. являється автором книжок «Партизани» (1995),
«Колективізація на Ніжинщині. Хроніка подій» (2004), «Помаранчевий
Ніжин» (2005), «Двічі розстріляний» (2008), «Волонтери» (2016). А
також книжки «Очерки истории Нежинского земства – (1864-1918
)» у співавторстві з іншими працівниками історичного відділу – Т.О.
Діденко, Н.М. Дмитренко, В.В. Кулик.
Ніжин спокін віків був і є багатонаціональним містом. І чудовою
традицією є те, що національні громади зберігають свої традиції і глибоко
шанують своїх видатних людей. Маючи намір зберегти інформацію про
них для наступних поколінь, національні громади міста видають збірки
зі статтями про своїх видатних представників. Так з’явились книжки
«Євреї в Ніжині», «Поляки в Ніжині» і «Греки в Ніжині». Чернігівська
обласна єврейська організація, Іудейська релігійна громада міста
Ніжина та Ніжинське міське товариство української мови імені Тараса
Шевченка «Просвіта» видали у 2001 р. книжку «Євреї в Ніжині». В
цій розмістили свої статті В.М. Ємєль’янов Н.М. Дмитренко, Л.М.
Руденко. В статтях подано історію єврейської громади в Ніжині, а також
інформацію про матеріальний та духовний внесок місцевих євреїв у
скарбницю культури, науки та мистецтва.
З 2002 року Ніжинське міське товариство української мови імені
Тараса Шевченка «Просвіта» і Ніжинська культурно-просвітницька
спілка громадян польського походження «Астер» видають збірки статей
і матеріалів «Поляки в Ніжині» про видатних діячів науки, культури,
медицини, економіки міста та про духовні і культурні традиції польської
громади в Ніжині. На сьогодні вийшло 6 збірок статей «Поляки і Ніжині».
Дописи в ці збірки надавали співробітники музею В.М. Ємєль’янов,
Т.О. Діденко, Л.М. Руденко.
Особливо хочеться відмітити статті та книжки, написані колишнім
старшим науковим співробітником музею, а нині директором
бібліотеки імені академіка М.О. Лавровського Ніжинського Державного
Університету імені Миколи Гоголя О.С. Морозовим. Це і цикл статей
в Ніжинських газетах «Вісті» та «Ніжинський вісник» про безцінні
перлини нашого міста – численні храми Ніжина, і монографія про
діяча доби «Хмельниччини» та «Руїни» – Ніжинського протопопа
Максима Филимоновича (2000) і виданий буклет «Святитель народився
і Ніжині» (2001) про діяльність Іоанна Тобольського – до 350 річчя від
дня народження Святого Іоанна Максимовича, Святителя Тобольського.
Видана вона Українською Православною Церквою Київського
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Патріархату, Духовно-Просвітницьким центром «Відродження»
Грецько-Всіхсвятської парафії м. Ніжина. Дуже цінними є три книжки
«Греки в Ніжині», в яких автори подали матеріали про духовні та
культурні традиції Грецького церковного братства – унікального явища
в історії України, що протягом ХVII – XIX століть існувало в м. Ніжині.
Таким чином можна зазначити, що наукова діяльність
співробітників Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського
в галузі досліджень історичної спадщини міста, його багатогранної,
щедрої на історичні події та видатних людей минувшини і сьогодення,
знаходять через засоби масової інформації велику кількість читачів,
які долучаються до плідної праці співробітників Ніжинського музею.
Друкуючи в пресі результати своїх наукових досліджень, співробітники
інформують загал про свою діяльність та свої здобутки на благодатній
ниві відкриття нових сторінок історії міста.

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
Догузов В.Д. (Київ)
Вже близько 160 років в Україні основним осередком зберігання та
експонування державних колекцій, пов'язаних з медичною тематикою, є
будівля колишнього Анатомічного театру, а нині – Національного музею
медицини України в Києві.
У 1853 році молодий медичний факультет київського університету
Святого Володимира одержав нову окрему будівлю для свого
анатомічного театру. Автором проекту був архітектор О.В. Беретті.
Коли план був представлений імператорові Миколі І, той вирішив, що
територія замала й особисто окреслив олівцем більш десятини землі,
на яких згодом розмістилися головний будинок, сад, флігелі, сторожка
й інші будівлі. У серпні 1853 року Анатомічний театр був побудований.
Імператор надіслав на відкриття свого лейб-медика Єнохіна. Професор
О.П. Вальтер у своїй промові на урочистому відкритті назвав новий
будинок палацом науки. Він дуже скоро став визначною пам'яткою, і
навіть був зображений на листівках. У головному корпусі розмістилися
приміщення для кафедр нормальної, патологічної й хірургічної
анатомії, а також судової медицини. У флігелях – кафедри нормальної
й патологічної гістології, аудиторії для читання лекцій із загальної
патології, квартири служителів, віварій, склад трупів, господарські
приміщення. Розтини проводили на першому поверсі головного
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корпусу. Його верхній поверх був відведений під анатомічний музей. З
опису, який склав професор анатомії університету Святого Володимира
В.О. Бец, випливає, що препарати розміщалися по периметру відведеної
зали у два поверхи. Першу частину всієї колекції становили препарати,
привезені з Віленського (Вільнюського) університету, близько 3000
препаратів по нормальній і патологічній анатомії, приготовлених
наприкінці XVIII - початку XIX століття анатомами Яковом Бріоте,
Андрієм Лобенвейном, ад'юнктом Миколою Мяновським та Адамом
Белькевичем. Про цінність даного зібрання досить сказати, що тільки
колекція препаратів розвитку кісток нараховувала 685 одиниць і не мала
собі рівних у Європі.
При вищезгаданому професорові О.П. Вальтері в 1843-1868 роках
до колекції додалися як зібрання препаратів, так і анатомічні моделі з
воску, а також 120 черепів, серед яких крім місцевих були англійські,
німецькі, татарські, перські, кавказькі, бурятські, монгольські й
череп єгипетської мумії. Серед моделей з пап’є-маше особливо варто
відзначити придбані Вальтером дві роботи (модель тіла людини й скелет
горили) доктора Луї Озу (Louіs Auzoux), найвідомішого із творців
подібних моделей.
На самому початку 20 століття (1904-1907 рр.) при будинку
анатомічного театру був побудований новий підземний лідник-сховище
з ліфтом і 96 чарунками для тіл, опис якого потрапив в «Білу гвардію»
Михайла Булгакова, який студентом неодноразово бував у анатомічному
театрі. Після 1917 року в будинку продовжувалися заняття студентівмедиків Київського медичного інституту (назва із грудня 1921 року), але
колишнього пієтету вже не було. Збережені колекції перевозили в інші
будинки й раніше, коли в 1907 році був побудований анатомічний театр
на території Олександрівської лікарні. Територію поступово урізали
в ході ущільнення забудови центру міста, були зруйновані флігелі й
допоміжні будівлі, а в головному будинку Анатомічного театру навіть
були розміщені спортзал і кружок художньої самодіяльності.
З 1960-х років почалася активна робота з реалізації ініціативи
професора Київського медичного інституту ім. О. Богомольця О.А. Грандо
(1919-2004) щодо створення музею медицини. Його підтримали провідні
медики України та Міністерство охорони здоров'я. Пошук майбутніх
експонатів і боротьба за експозиційні площі в колишньому анатомічному
театрі зайняли близько 20 років. Офіційним роком народження музею
медицини є 1982, коли всі три зали другого поверху були відкриті для
відвідування. Прийшло й офіційне визнання – Державна премія УРСР,
набуття членства в Європейській асоціації музеїв історії медичних наук,
статус Центрального, пізніше Національного музею медицини України.
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Незважаючи на розхожий стереотип про медичні музеї,
анатомічні препарати становлять лише малу частину експонатів.
Твори образотворчого мистецтва склали значну частину експозиції –
це скульптури, гобелени, графіка, портретний живопис. У трьох залах
постійної експозиції експонати представлені згідно хронологічного
принципу. На початку першого залу – черепи із трепанаційними отворами
(вік близько 4000 років), стегнова кістка з ураженим артрозом суглобом
(вік близько 2000 років). Далі розміщені копії інструментів періоду
грецької колонізації Причорномор'я, інструментів і амулетів-змійовиків
періоду Київської Русі. У вітринах, що розповідають про монастирську
медицину, – лікарські рослини, гравюри із зображенням монахів-лічців
Агапіта та Алімпія, храмові вотивні предмети (металеві зображення
зцілених органів). Цікавий й інструмент цирульників XVIII століття –
припікачі ран, пилки, ніж для кровопускань, роторозширювачі. Після
діорами роботи художника М. Хмелько «Медична допомога у військах
Богдана Хмельницького» йде розповідь про Києво-Могилянську
академію й медичну освіту. Серед книг оригінальне лейденське видання
1766 року голландця Герарда Ван Світена.
Українські лікарі рубежу XVIII і XIX ст. представлені працями
й портретами засновника вітчизняного наукового акушерства Н.
Амбодика-Максимовича, епідеміолога Д. Самойловича та автора робіт
з педіатрії С. Хотовицького. Поруч – праці вченого-мікроскопіста О.
Шумлянського та атлас Іллі Буяльского «Анатомічні таблиці» 1828
року. Експозицію продовжує натурний інтер'єр української хати, де
земський лікар прислухається до пульсу хворої дитини. Поряд – фото,
документи й маленький кишеньковий набір інструментів – катетери,
шовний матеріал, пінцет, шпатель, скальпелі. В інтер’єрі «Аптека» ручні
аптечні преси, траворізки, журнал 1836 року, касовий апарат «Natіonal
Cash Regіster». Фігура аптекаря, як і інші скульптурні фігури, створена
художником та скульптором С.М. Британом. Присутні й ємності для
інгредієнтів ліків – штангласи з порцеляни, дерева, різного скла.
В експозиції другого залу переважають фото, інструмент та книги
кінця XIX – початку XX століття. До того ж періоду належить ряд
випускних світлин медичних факультетів університетів Харкова, Києва,
Одеси, знаки випускників-лікарів. Інструмент набагато складніший й
має переважно металеві ручки, оскільки вже були автоклави – парові
стерилізатори, один з яких є в експозиції.
В інтер'єрі операційної 1870-х років мініатюрний апарат для
інгаляційного ефірного наркозу, широко застосовуваного М.І.
Пироговим, великим хірургом, анатомом, педагогом, організатором
медичної допомоги. Музей має його автографи й знаменитий
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фотопортрет з підписом ученого – «Люблю й поважаю молодість, тому
пам'ятаю свою».
В інтер'єрі терапевта професора Василя Образцова є підшивка
історій хвороби. Біля декількох фото ще однієї легенди київської
терапії – Ф.Г. Яновського, «Святого доктора», його записна книжка.
Після інтер'єру про медичну допомогу в роки Кримської війни – знаки
й документи про діяльність Червоного хреста, товариств допомоги
пораненим та київської швидкої медичної допомоги, що працює з 1902
року.
Мікроскопи, представлені в колекції музею – в основному
виробництва Ernst Leіtz, можна було побачити на столах багатьох лікарів,
мікробіологів, епідеміологів, таких, як Д.К. Заболотний, президент
Академії наук України, якому присвячений наступний інтер'єр. У ньому
також багато періодичних видань, без яких неможливо представити
лікаря, а тим більше вченого.
Третій зал переважно присвячений історії медицини ХХ століття, з
його війнами, революціями та голодоморами, але також з революційними
відкриттями в медицині. Цікавий зал із зразками радянських агітаційних
плакатів та унікальною дворівневою діорамою про медицину під час
оборони Києва наприкінці літа 1941-го. У цій діорамі денне освітлення
змінюється на нічне. Як і в інших інтер'єрах і діорамах, тут теж є
аудіосупровід. Основну частину експозиції про післявоєнний період
становлять документи, фото й інструменти. Після чергового обертання
поворотних пілонів третього залу експозиція про ліквідацію наслідків
аварії на ЧАЕС змінюється на добірку матеріалів про сучасний етап
української медицини.
В останні роки музей активно збирає матеріали з медицини
Євромайдану, АТО, організовує численні тимчасові виставки,
міжнародні конференції та практикуми. Особливо популярними стали
театралізовані інтерактивні ігрові програми для дітей. При підведенні
підсумків короткого знайомства з історією й експозицією Національного
музею медицини України стає видимим той широкий спектр
представлених предметів – це не тільки інструменти, аптекарський
посуд і устаткування, сигнатури, але й атласи, документи, книги,
періодика, фото, знаки, символіка, твори образотворчого мистецтва й
багато іншого зі сфери історії медицини й фармації.
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МІЖНАРОДНА РАДА КОСМІЧНИХ МУЗЕЇВ:
ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Дячук І.Д. (Житомир)
Розвиток науково-технічних музеїв стає однією з найважливіших
складових музейної справи у світі. Особливе місце посідають в цьому
процесі «космічні» музеї, адже особливістю їх концепцій є світоглядна
орієнтація, що забезпечує сьогодні посилення уваги громадськості до
досягнень світової науки та розвитку інноваційної діяльності. Специфіка
музеїв космічного профілю зумовлює проблеми їх системного розвитку,
зокрема – експозиційних рішень, що вимагають використання сучасних
технологій та візуальних ефектів; організації науково-фондової роботи
через розширення груп зберігання музейних предметів, їх експертної
оцінки та якісної атрибуції; інтенсифікації культурно-освітньої
діяльності та інтеграції у міжнародне космічне співтовариство.
За результатами аналізу, проведеного науковим відділом Музею
космонавтики ім. С.П. Корольова в 2012 році, в Україні діяло біля 30
експозицій космічного профілю в установах та підприємствах різних
форм власності та різного підпорядкування. Проте, відсутність
системних міжмузейних комунікацій, нестача стандартів для описання,
зберігання та експонування «космічних» предметів, застосування різних
критеріїв при віднесенні музейних предметів «космічних» колекцій до
Державного музейного фонду України потребує посилення професійної
взаємодії та співпраці у розробці єдиних правил та вимог, координації
та втілення у практику науково-методичних ініціатив, вивчення
зарубіжного досвіду.
З цією метою, за ініціативи Музею космонавтики ім. С.П.
Корольова у 2013 році було створено Асоціацію музеїв космонавтики
України (АМКОС України) у формі некомерційного партнерства.
Науково-методичним та організаційним центром АМКОС України
став Музей космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної
ради, який з 2013 р. став членом Міжнародної Астронавтичної
Федерації (IAF), увійшовши до її профільного комітету зі співпраці з
соціальними інститутами та громадськими організаціями. Таким чином,
співтовариство музеїв космічного профілю на Україні отримало доступ
до глобальних інформаційних ресурсів, зокрема – в сфері музейної
діяльності на терені світової космонавтики, а також розширило
можливості вивчення досвіду провідних космічних музеїв світу.
Робота в Міжнародній Астронавтичній Федерації протягом 4-х років
призвела не тільки до встановлення дружніх контактів з різноманітними
організаціями та установами космічної галузі, унікальними центрами
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аерокосмічної освіти і музейними структурами, але й надала можливості
оцінити власні можливості та перспективи в контексті сучасних
тенденцій розвитку музейної справи. На цей час можна спостерігати
розгалужену мережу взаємодії між науковими астрономічними та
астрофізичними товариствами, громадськими організаціями, які за мету
ставлять популяризацію космічної науки і техніки, науково-технічну
творчість. Натомість між професійними музейними структурами
космічного профілю, як правило, існують лише окремі домовленості та
угоди про певні спільні заходи. Фактично, «майданчиків» для системного
співробітництва, конструктивного обговорення музейних проблем,
прикладних завдань реставрації та зберігання унікальних космічних
предметів майже не існує. У світі діють відомі музейні міжнародні
організації (наприклад, ICOM), які роблять значний внесок у розвиток
світової музейної справи, збереження, охорону та популяризацію
світової природничої і культурної спадщини. Проте, як виявилось,
музеї космічного профілю не завжди тут знаходять взаєморозуміння,
адже мають специфічні проблеми та критерії подальшого розвитку. Це
пов’язано з тим, що тут формуються колекції з сучасності, більшість
аутентичних музейних предметів космонавтики 60-х років потребують
специфічної реставрації, експозиційна візуалізація має відображати
сучасний рівень технологічного розвитку, професійна підготовка
фахівців потребує міждисциплінарного підходу тощо.
Саме для обговорення та вирішення таких проблем з врахуванням
світового досвіду на Комітеті IAF за ініціативи членів комітету з України
(Музей космонавтики ім. С.П. Корольова) та Франції (Космічний центр
в Тулузі) було створено Міжнародну раду музеїв космічного профілю,
яка провела своє перше установче засідання у жовтні минулого року на
Міжнародному астронавтичному конгресі у Гвадалахарі (Мексика).
Проголошеними завданнями Музейної ради IAF було:
- встановлення
партнерської
взаємодії
між
музеями,
громадськими організаціями, установами космічного профілю з
музейними експозиціями в усьому світі;
- сприяння розвитку досліджень у сфері історії космічної науки і
техніки, зокрема через музейні колекції;
- міжнародний музейний обмін з метою підвищення професійної
кваліфікації музейних співробітників;
- створення
міжнародних
інформаційних
баз
даних,
інтерактивних каталогів та віртуальних турів
Більшість наших космічних музеїв виникла у радянські часи. Тоді
вони існували як закриті «галузеві наукові установи», як правило в
межах НДІ, лабораторій, підприємств. Сьогодні там накопичено цінні
132

матеріали та архіви, але вони все ще недоступні широкому загалу.
Проте, у планах міжнародного космічного співтовариства є відкриття
цих унікальних колекцій світовій спільноті через створення віртуальних
експозицій та впровадження інтерактивних методик.
Міжнародна рада космічних музеїв при IAF має перспективи
перетворитися в міжвідомче партнерське та експертне співтовариство,
здатне реалізувати міжнародні музейні проекти та крос-культурні
акції, надавати комплексну оцінку музейним предметам космічного
призначення в контексті світового розвитку, сприяти об’єктивному
дослідженню історії розвитку світової космічної діяльності.

МАЛЮНКИ Г.О. ЛЄБЄДЄВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ
АРХІТЕКТУРИ ТРАДИЦІЙНИХ БОРОШНОМЕЛЬНИХ МЛИНІВ
(За матеріалами зібрання НІЕЗ «Переяслав»)
Жам О.М. (Переяслав-Хмельницький)
Гордістю Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини в м. Переяславі-Хмельницькому є колекція
традиційних водяних і вітряних борошномельних млинів ХІХ – поч.
ХХ ст. Вона є окремим структурним розділом переяславського скансена
і нараховує 17 одиниць: 15 – вітряки, 2 – водяні млини. Представлені
млини різних областей України: Київської, Черкаської, Полтавської,
Чернігівської, Сумської, Харківської. Формувалася колекція млинів
музею впродовж двох десятиріч: першою пам’яткою традиційного
млинарства став вітряк із с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл., перевезений в 1962 р., останнє надходження – вітряний
млин із с. Васютинці Чорнобаївського р-ну Черкаської обл., перевезений
у 1980 р.
Представлені в музеї млини є типовими зразками традиційних
вітчизняних борошномельних млинарських споруд ХІХ – поч. ХХ ст. з
їх окремими специфічними регіональними рисами. За функціональним
призначенням більшість млинів музейної колекції монофункціональні
– призначалися тільки для розмелювання зерна на борошно, за
державно-адміністративним статусом – сільські, за приналежністю до
особи-власника – приватні і громадські, за господарським значенням
– дрібнотоварні. В своїй єдності вони являють велике розмаїття
конструктивних типів, стилів, прийомів народного будівництва,
розмірів, форм, художніх деталей.
У зв’язку з тим, що борошномельне виробництво мало важливе
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значення для давнього українського села, його вивчення цікавило
багатьох дослідників. Один з них – відомий український архітектор,
художник, мистецтвознавець Георгій Олександрович Лебедєв (19132003).
Г.О. Лєбєдєв народився 20 лютого 1913 р. в с. Яковлевське
Іванівської області (Росія). У1940 р. закінчив архітектурний факультет
Київського державного художнього інституту, де студіювався у В.
Заболотного та В. Кричевського, після закінчення одержав спеціальність
архітектор-художник. У 1946-1958 рр. працював в Академії архітектури
УРСР, де займав посади вченого секретаря наукової ради, керівника
сектора радянської архітектури. Потім працював на посаді завідуючого
редакцією будівництва, архітектури і техніки головної редакції
Української Радянської Енциклопедії (УРЕ). Після повернення до праці
в Науково-дослідному інституту теорії, історії і перспективних проблем
радянської архітектури, обійняв посаду керівника сектора наукової
інформації, а з 1984 р. – завідуючого сектору історії архітектури УРСР
КиївНДІТІ [2].
Г.О. Лебедєв досліджував історію й практику української
архітектури, зокрема, так званий український архітектурний стиль,
вітчизняну народну архітектуру і мистецтво. Розробив періодизацію
історії української архітектури, виділив етапи дослідження архітектурної
спадщини. Наголошував на необхідності збереження історичної
архітектурної спадщини, зокрема, й млинів, традицій класики в
українській архітектурі, національної своєрідності архітектури.
Г.О. Лєбєдєв брав участь у підготовці фундаментальних наукових
праць, серед яких: «Україна. Архітектура міст і сіл» (1957), «Нариси
історії архітектури Української РСР» (1962), «Архитектура Крыма»
(1961), «Архітектура України за 40 років», «Історія українського
мистецтва» (1969) та ін. Написав понад 400 статей до енциклопедичних
видань з архітектури, будівництва, техніки, мистецтва. Особистий
науковий доробок архітектора-мистецтвознавця складає понад 120 статей
з історії, теорії та практики архітектури України, опублікованих у різних
збірниках. Творчий доробок становить понад 600 акварелей краєвидів і
натюрмортів, понад 100 малюнків творів народної архітектури. Серед
них важливе місце займають малюнки (схеми, плани, креслення) із
зображенням традиційних водяних та вітряних млинів.
В 1971 р. Г.О. Лебедєв захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Архітектура України 1920-1930 рр. (Основні тенденції розвитку)», в
якій розглянув архітектурні особливості вітчизняних народних млинів
[3]. Матеріали для дисертаційного дослідження дослідник зібрав у
1938-1939 рр. під час експедиції, очолюваної В.Г. Кричевським. В
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цей час майбутній архітектор навчався на останніх курсах Київського
художнього інституту в студії В. Заболотного та В. Кричевського.
Серед матеріалів експедиції замальовки близько 150 житлових,
господарських і виробничих сільських будівель і деталей, в тому числі
й борошномельних млинів. Вони частково опубліковані в 1-му томі
«Нарисів історії архітектури Української РСР» (1957), у книзі «Народна
творчість в архітектурі сільського житла» В. П. Самойловича (1961) та в
кількох власних статтях.
Частина цих замальовок з обмірами та кресленнями зберігаються
в Меморіальному музеї академіка В.Г. Заболотного Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Метою цього дослідження є введення до наукового обігу інформації
про малюнки Г.О. Лєбєдєва із зображенням водяних і вітряних
млинів, які зберігаються у фондовій колекції Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав» і на сьогоднішній день ще не
стали об’єктом спеціального наукового дослідження.
Оригінальні малюнки та обміри будівель виконані студентом Г.
Лебедєвим в 30-х рр. в селах України. Малюнки в кількості 86 одиниць
у 1991 р. виявила, науково обробила і здала до фондів музею старший
науковий співробітник й очільниця Меморіального музею академіка
В.Г. Заболотного Л.М. Набок. Вона ж опублікувала кілька статей, у яких
згадуються вище зазначені малюнки Г.О. Лєбєдєва [4;5].
Частина з цих малюнків у 1991-1995 рр. демонаструвалася на
виставці «Природа і архітектура в творчості архітектора-художника
Г.О. Лебедєва», яку підготовула Л.М. Набок і продемонструвала в
Меморіальному музеї академіка В.Г. Заболотного.
Значну цінність для дослідників традиційного млинарства має
малюнок «Млини с. Білашки Тальнівського району на Київщині, кін.
ХІХ ст.» (М-2442), зроблений в 1938 р. На малюнку зображення водяного
стаціонарного млина з одним валом, на кінці якого кріпиться колесо
наливної конструкції. Малюнок виготовлений олівцем, наклеєний на
цупкий папір фіолетового кольору.
Привертають увагу два малюнки «Вітряк с. Великий Перевіз на
Полтавщині, сер. ХІХ ст.» (М-2470, М-2471), виготовлені в 1939 р. На
малюнках зображений шестикрилий вітряк стовбовик із с. Великий
Перевіз Шишацького району Полтавської області. Відомо, що станом
на 1885 р. у цьому селі мешкало 540 осіб, налічувалось 91 дворове
господарство, існували постоялий будинок, лавка, кузня, 2 маслобійних
заводи та 12 вітряних млинів [1]. Ймовірно, що на малюнку Г.О.
Лєбєдєва зображено один з них, який зберігся до кін. 40-х рр. ХХ ст.
Інших вітряків в цей час в селі очевидно вже не було, в іншому б разі
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й вони стали об’єктом дослідницької уваги допитливого студента. На
малюнках зображено різні боки вітряка: на першому – боковий фасад,
на другому – центральний фасад. Малюнки доповнюють обміри,
масштаб, збільшене зображення верхньої частини вітряка. Обидва
малюнки підписані автором (підпис у верхньому правому кутку).
Розміри малюнків 54х41,7 см.
Окремо варто згадати акварелі Г.О. Лєбєдєва із реалістичним
зображенням вітряних млинів. На малюнку «Вітряки Полісся» (М2437), датованому груднем 1988 р., зображено два чотирикрилі вітряки
«голандки». На малюнку «Ветряная мельница» (М-2442), датованому
1978 р., зображено восьмикрилий вітряк «стовповик».
Таким чином, малюнки Г.О. Лєбєдєва є важливим і цінним
джерелом для дослідження архітектури традиційних борошномельних
млинів. Оскільки вони ще не стали об’єктом спеціального фахового
дослідження, виникає нагальна потреба опрацювати і вести інформацію
про них до наукового обігу.
Млинарські споруди Г.О. Лебедєв досліджував у контексті історії
й практики української архітектури, зокрема, так званого українського
архітектурного стилю, вітчизняної народної архітектури та мистецтва.
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ПРОГРАМА “ІНТЕРКОСМОС” ЯК ПЕРШИЙ КРОК
ДО ГЛОБАЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В КОСМОСІ
Кавун Л.Ю. (Житомир)
Масштабні космічні проекти, пов'язані з вивченням процесів, що
відбуваються на планеті або у міжпланетному просторі, вимагають
спільних скоординованих дій науковців різних країн. Тому міжнародне
співробітництво в галузі вивчення та освоєння космічного простору
розпочалося майже з початком космічної ери.
В листопаді 1965 року в Москві відбулася нарада за участю
представників дев`яти соціалістичних країн (Болгарії, Угорщини, НДР,
Монголії, Куби, Польщі, Румунії, СРСР, Чехословаччини), на якій були
закладені підвалини майбутньої програми міжнародного співробітництва
в освоєнні космосу, яка згодом отримала назву “Інтеркосмос”. Пізніше
до програми приєдналися Афганістан, Народна республіка В'єтнам, а
також Індія, Сирія та Франція.
Відправним пунктом програми став лист уряду СРСР від 14
квітня 1965 року урядам соціалістичних країн із пропозицією вивчити
можливості для співробітництва в галузі дослідження та використання
космічного простору.
В результаті широких обговорень форм і методів спільних робіт на
нарадах представників країн-учасниць у квітні 1967 року була прийнята
багатостороння програма співробітництва соціалістичних країн в
галузі дослідження та використання космічного простору в мирних
цілях. Цю дату й прийнято вважати точкою відліку реалізації програми
“Інтеркосмос”, яка отримала свою офіційну назву дещо пізніше, у
1970 році. Основними напрямками досліджень стали: космічна фізика,
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космічна метеорологія, космічний зв'язок, космічна медицина і біологія,
а також дистанційне зондування Землі за допомогою аерокосмічних
засобів.
Керівництво програмою здійснювалося нарадами керівників
національних координаційних органів (НКО), що проводилися щорічно.
Функції НКО в Радянському Союзі здійснювала Рада “Інтеркосмос”
при АН СРСР. Першим її головою став видатний радянський вчений і
організатор науки віце-президент АН СРСР академік Б.М. Петров.
Відповідно до програми Радянський Союз надав для космічних
досліджень свою техніку – ракети та супутники, на яких встановлювалася
наукова апаратура, створена вченими та спеціалістами держав-учасниць.
В межах програми “Інтеркосмос” відбувалися запуски ШСЗ,
геофізичних ракет типу “Вертикаль”, метеорологічних ракет, а також
пілотовані польоти міжнародних екіпажів.
ШСЗ, створені для спільних досліджень, також отримали назву
“Інтеркосмос”. Для виведення супутників цієї серії використовувалася
ракета-носій “Космос”, яка, відповідно до програми, також отримала
назву “Інтеркосмос”. Вона була створена в КБ “Південне” (м.
Дніпропетровськ) під керівництвом Головного конструктора М.К.
Янгеля на базі балістичної ракети середньої дальності Р-12. В експозиції
Музею космонавтики ім. С.П. Корольова можна побачити рідинний
ракетний двигун РД-214 1-го ступеня РН “Космос” та корпус балістичної
ракети Р-12 на зовнішньому експонуванні.
Програма “Інтеркосмос” розпочалася 14 жовтня 1969 року запуском
ШСЗ “Інтеркосмос-1”. Всього в межах програми “Інтеркосмос”
були запущені 25 супутників цієї серії, 22 з яких розроблялись у КБ
“Південному”.
За цільовим призначенням супутники “Інтеркосмос” поділялися на
три основні групи: для вивчення Сонця, для іоносферних досліджень та
для вивчення магнітосфери Землі. Вони відрізнялися один від одного
як зовнішнім видом, так й складом наукової апаратури, хоча в їх основу
була покладена уніфікована конструкція.
За допомогою наукової апаратури, розробленої спеціалістами
з Польщі, НДР, СРСР, Чехословаччини, Болгарії, Угорщини та
встановленої на супутниках “Інтеркосмос”, вивчалось короткохвильове
випромінювання Сонця, проводилися дослідження магнітосфери та
іоносфери Землі, вивчалася радіаційна обстановка у навколоземному
космічному просторі, досліджувався хімічний склад верхніх шарів
атмосфери тощо.
(В експозиції Музею космонавтики ім. С.П. Корольова представлено
макет ШСЗ “Інтеркосмос-1” (масштаб 1:2)).
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Дослідження в галузі космічної біології і медицини виконувалися
на біологічних супутниках серії “Космос”. Основними напрямками цих
робіт стали космічна фізіологія, радіаційна безпека космічних польотів,
фармакохімічний захист. На тваринах, яких запускали на орбіту на
супутниках “Космос”, досліджували механізми пристосування різних
систем живого організму до впливу тривалої невагомості, а також
реадаптації після польоту.
Поряд із супутниковими дослідженнями програма “Інтеркосмос”
передбачала експерименти, що виконувалися за допомогою
метеорологічних та геофізичних ракет.
Ще 1970 року була запущена потужна геофізична ракета
“Вертикаль-1”, здатна піднятися на висоту до 500 км. Наукова апаратура,
що була встановлена на ракеті, розроблялася спеціалістами з шести
країн-учасниць програми “Інтеркосмос”. Загальна вага встановленої
апаратури складала 1300 кг. В задачі експерименту входило вимірювання
параметрів іоносфери, сонячного випромінювання, дослідження
фізичних та хімічних властивостей метеорних часток. Усього в межах
програми було запущено 11 ракет серії “Вертикаль”.
Вивченню закономірних процесів, що відбуваються у верхніх
шарах атмосфери та мають практичне значення для метеослужб
різних країн, були присвячені спільні роботи із зондування атмосфери
метеорологічними супутниками та ракетами. З метою метеорологічних
досліджень в межах програми “Інтеркосмос” були запущені кілька
супутників “Прогноз” та велика кількість метеорологічних ракет. В цих
дослідженнях взяли участь також французькі спеціалісти, розробивши
прилади, за допомогою яких вивчалися нейтрони, частки низьких
енергій, а також гама-промені сонячного походження.
В межах діяльності робочої групи з космічного зв'язку 1971
року була створена міжнародна організація і система супутникового
зв'язку “Інтерсупутник”, яка забезпечувала потреби різних країн у
телефонному, телеграфному, радіо- та телевізійному зв'язку. Організація
була оголошена відкритою, її членом могла стати будь-яка держава.
Організація “Інтерсупутник” була створена на противагу міжнародній
системі космічного зв'язку “Інтелсат”, яка виникла 1964 року у США.
У липні 1976 року під час підписання міжурядової угоди про
спільну діяльність соціалістичних країн в дослідженнях космічного
простору в мирних цілях була отримана домовленість про участь
громадян країн, що беруть участь в програмі “Інтеркосмос”, в польотах
радянських пілотованих кораблів та орбітальних станцій. Починаючи
з березня 1978 року відбулися польоти дев'яти міжнародних екіпажів,
в які входили радянський космонавт в якості командира корабля та
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космонавт-дослідник — громадянин країни-учасниці (Чехословаччини,
Польщі, НДР, Болгарії, Угорщини, В'єтнаму, Куби, Монголії, Румунії).
Загалом міжнародними екіпажами було здійснено близько 150
наукових експериментів: проводилися дослідження в галузі космічного
матеріалознавства, космічної медицини і біології, дистанційного
зондування Землі з метою пошуку природних ресурсів тощо.
У підготовці експериментів із космічного матеріалознавства
брали участь науковці Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.
Францевича АН УРСР. В результаті спільних досліджень із цього
напрямку накреслились два основні шляхи його розвитку: за допомогою
технологічних операцій створення довготривалих орбітальних станцій
та отримання матеріалів та виробів, виробництво яких у земних умовах
є складним або неможливим.
Оцінюючи програму “Інтеркосмос” в історичному контексті,
можна зробити висновок, що, незважаючи на політичну спрямованість,
програма була досить успішною: завдяки її реалізації був зроблений
значний внесок у розвиток науки та технологій, що, зрештою, позитивно
вплинуло на розвиток народного господарства країн-учасниць програми.
Для реалізації програми в країнах-учасницях були сформовані
наукові колективи, здатні забезпечити точність, якість та надійність
приладів, що розроблялися для спільних досліджень. Згодом
деякі прилади та системи знайшли своє застосування в народному
господарстві, земній медицині тощо.
Зростання науково-технічного потенціалу, накопичення досвіду
в
приладобудуванні спеціалістами держав-учасниць програми
“Інтеркосмос” згодом забезпечило їх успішну участь у реалізації
масштабних міжнародних проектів із вивчення планет Сонячної
системи, таких як “ВеГа” (Венера — Галлей) та “Фобос”.
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НОВОВИЯВЛЕНІ ДОКУМЕНТИ З ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
М. КИЄВА ВКЛЮЧЕНО ДО МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ
АКАДЕМІКА О.В. ПАЛЛАДІНА
Карамаш С.Ю. (Київ)
Нещодавно у Державному архіві м. Києва мною було виявлено
невідомий досі науці і громадськості лист видатного українського вченого
біохіміка, доктора біологічних наук, колишнього директора Інституту
біохімії ім. О.В. Палладіна (очолив Інститут з 1977 року), академіка
АН УРСР з 1982 р., а тепер НАН України, Валерія Казимировича Лішка
(1937 р.н.).
Академік В.К. Лішко – видатна особа нашого часу. Він народився у
Києві і багато років жив і працював у нашому місті. У 1960 році він закінчив
хімічний факультет Київського університету. До 1970 року працював
в Інституті біохімії, а потім у 1972-1977 рр. керував лабораторією
біохімії нервової системи в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця АН
УРСР, в 1977 р. очолив Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна (завідував
лабораторією біомембран по 1982 рік.) З 1982 року – завідувач відділом
нейрохімії і професор Київського університету. З 1980 р.– лауреат премії
імені О.В. Палладіна за визначну наукову працю [1]. З 1981 р.– гол.
редактор «Українського біохімічного журналу». Як відомо, вчений В.К.
Лішко вперше у світовій науковій практиці реконструював натрієвий
канал на штучній фосфолідній мембрані ліпосом, систематизував і
збагатив дані про механізм дії, структурної організації і біологічної ролі
Na+, K+ - AТР-ази важливої іон-транспортувальної системи клітини.
Вчений є автором і відомої науково-популярної книги (у співавторстві)
[2]. Нині живе і працює у США.
Виявлений в архіві лист спрямовано було Валерієм Казимировичем
Лішком начальнику Головного управління торгівлі (ГУТ) Київської
міськради В.С. Тимофєєву і датований документ 19 серпня 1986 року
за №2.10-1132 (реєстрація його в ГУТ 21.08.1986 р. за № 2398). Лист
надруковано друкарською машинкою російською мовою. Фактично
документ складено за чотири місяці після катастрофи на Чорнобильській
АЕС.
З цього листа ми дізнаємося, що 31 рік тому Київський Інститут
біохімії ім. О.В. Палладіна АН УРСР брав участь в розробці Всесоюзних
програм, затверджених Державним комітетом з науки і техніки і проводив
дослідження з метою розробки рекомендацій зі зменшення можливих
наслідків радіоактивного зараження. Далі я цитую витяг – фрагмент з
виявленного архівного документу, стосовно матеріального забезпечення
зазначених досліджень, за оригіналом: «Для транспортировки и
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хранения исследуемых образцов внутренних органов и крови убойных
животных в среде жидкого азота, научным отделом Института крайне
нужны термосы с металлической колбой типа «Темет», т. к. стеклянные
дюары термосов не выдерживают сверхнизких температур жидкого
азота».
На завершенні листа зазначається, що «у зв´язку з вищевикладеним»
подається перелік необхідних термосів:
«1. Термос из нержавеющей стали ТБ-4 емк. 4 л. – 8 шт.
2. Термос из нержавеющей стали емк. 2,5 л. – 4 шт.
Оплату гарантируем. Наш расчетный счет №120635 в Ленинском*
отделении Госбанка г.Киева.
Директор Института,
Академик АН УССР
[підпис]
В.К. Лишко
Гл. Бухгалтер
[підпис]
Т.Б. Васильева» [3].
Наголошу на тому, що цей документ складено на офіційному
типографському бланку Інституту того часу, що мав угорі посередині
герб радянської України, ліворуч надрукована назва наукової установи
з позначенням тогочасного поштового індексу – 252030, адреси –
Київ, 30, вул. Леонтовича, 9 і № телефону 25-80-67. Праворуч аркуша
ці ж «реквізити» російською мовою. В самому кінці листа вказаний
виконавець: «Н.В. Сергиенко».
Якщо відшукуються в архіві листи різного змісту, а особливо з
проханнями, найчастіше буває невідома доля цих прохань, чи були
вони виконані? У зв’язку з чим майже завжди такі документи навіть
архівісти не каталогізують. А в нашому випадку ми точно дізналися, що
запит академіка В.К. Лішка виконано.
І ось, згідно вищезазначеного документу, а також ще кільком листам
від інших установ, виявлених нами, Виконавчий комітет Київської
міської Ради народних депутатів своїм розпорядженням від 5 вересня
1986 року за №505-р «Про відпуск товарів по безготівковому розрахунку»
[4], за підписом заступника Голови виконкому М.В. Лаврухіна, надає
можливість Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна придбати потрібні
термоси. Прохання академіка В.К. Лішка було виконано. У списку
організацій, які звернулися за можливістю придбання потрібних
товарів, були, згідно документу: установа «закритого типу» п/с Ю 9092
– 1000 ковдр і подушок; Київський технологічний інститут харчової
промисловості – по 25 пар – плащів брезентових, беретів, ременів,
рукавиць, матеріал для зимових онуч, чоботів кирзових, шапоквушанок, валянок, костюмів утеплених; трест «Південенергомонтаж»
– 100 подушок; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна – «8 термосів ТБ-4,
ємкістю 4 л., 4 термоси ємкістю 2,5 л.» (згідно додатку) [5].
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Отже
тепер документально засвідчено пріоритет академіка
В.К. Лішка в піонерських дослідженнях, пов´язаних з подоланням
шкідливого впливу радіації на людину, що зумовила катастрофа на
Чорнобильській АЕС. Про що свідчать і його наукові праці, на які ми
посилаємося також.
На завершення нашого дослідження підкреслимо, що автором
низки наукових праць, пов´язаних з Чорнобильскою катастрофою і
радіаційним впливом, є також нинішній директор Інституту біохімії ім.
О.В. Палладіна, доктор біологічних наук, дійсний член Національної
Академії Наук України і Національної Академії Медичних Наук
України (академік) С.В. Комісаренко, автор знакової праці про радіацію
[6]. Відзначимо також, що нинішній куратор Меморіального музею
академіка О.В. Палладіна при Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна,
що є філією Музею історії м. Києва, знаний вчений-біохімік, учасник
космобіологічних досліджень в Україні В.І. Назаренко – колишній
колега В.К. Лішка. Музей діє з 1973 року, а В.І. Назаренко – останній
аспірант академіка О.В. Палладіна, опікується Музеєм і його цінними
експонатами, особисто проводить численні екскурсії для вчених,
студентів, школярів, простих відвідувачів, для іноземних видатних
вчених, які приїздять до Києва і Інституту біохімії. В.І. Назаренко, крім
великої наукової роботи в Інституті і активної громадської праці у Малій
Академії Наук, друкує наукові і популярні статті про музей, бере активну
участь в щорічних Всеукраїнських, а також і Міжнародних музейних
конференціях, що проводяться під егідою Асоціації працівників
музеїв технічного профілю. На екскурсію до Меморіального музею
академіка О.В. Палладіна досить зробити попередній запис – необхідно
звернутись з офіційним листом на ім´я директора Інституту академіка
С.В. Комісаренка.
Виявлений в архіві оригінальний документ з власноручним
автографом академіка Валерія Казимировича Лішка вперше нині
вводиться до наукового обігу. Автор цієї першої публікації сподівається,
що невідомий досі лист стане ще одним експонатом Меморіального
музею академіка О.В. Палладіна при Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна
НАН України, адже це архівне джерело варте музейної експозиції. І
виявлені нами побічні документи також свідчать про ще одну сторінку у
біографії вченого, який стояв біля витоків вивчення радіаційного впливу
на людину одразу після Чорнобильської трагедії.
Коли вже готувався цей матеріал у Державному архіві м. Києва
автором виявлені відомості про сприяння академіком О.В. Палладіним
зведенню у Києві першої в Україні лабораторії порошкової металургії.
І сталося це як скінчилася 2-га світова війна. Згідно таємного
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розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1948 року за № 1488126рс, ухваленого додатково до попередньої постанови РМ УРСР від
18 листопада цього ж року за № 2689-237с з назвою: «Про виділення
асигнувань та матеріалів на відбудову приміщення для лабораторії
порошкової металургії Інституту чорної металургії Академії Наук
УРСР» [7]. Документ зобов´язував АН УРСР на чолі з О.В. Палладіним
«виділити зі своєї системи» для зведення вищезазначеної лабораторії
5 вантажних автомобілів. Наказувалося і директору Київського
ботанічного саду М.М. Гришку розмістити для цього 100 робітників
«у приміщеннях, де перебували військовополонені». Цей невідомий в
науці раніше документ підписав заступник голови РМ УРСР І.Сєнін.
Ксерокопія його також може поповнити експозицію Меморіального
музею академіка О.В. Палладіна у Києві.
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ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Карпов В.В. (Київ)
Культурна політика в галузі організації та проведення експертизи
культурних цінностей відображена у сформованому за роки
незалежності України законодавстві. До основних засад державної
політики у сфері культури Закон України «Про культуру» від 14 грудня
2010 року відносить захист і збереження культурної спадщини як
основи національної культури [5].
Попит на проведення експертизи виникає при оцінці надходжень
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предметів до бібліотеки, архіву чи музею щодо визначення їх культурного
та історичного значення при прийомі до музейного, архівного чи
бібліотечного фонду. Також вагомим є попит на проведення експертизи
при необхідності вивозу культурних цінностей за кордон. І скоріше мова
тут йде про приватні колекції аніж про державні установи.
Державна експертиза культурних цінностей проводиться з метою
захисту культурної спадщини від несанкціонованого та небажаного
вивезення і збереження у національному культурному фонді предметів,
що мають важливе значення для культури. Питання способу організації
такої експертизи й диктує актуальність теми дослідження.
Аналіз існуючих досліджень та публікацій з цієї проблеми дозволяє
відзначити той факт, що автори у своїх наукових пошуках у першу
чергу звертають увагу саме на оцінку культурних цінностей. Оцінка
культурних цінностей розглядається В.Індутним [6], Б.Платоновим [10],
О.Калашніковою [7], В.Бітаєвим, В.Шульгіною, С.Шман [2], Т.Артюх
[1], Назимок Н. [8].
Відзначимо, що література з мистецтвознавчої експертизи, з
оцінки культурних цінностей представлена вкрай мало, а з заявленої
проблематики – державної експертизи культурних цінностей, а особливо
аналізу ринку культурних послуг і формуванню новітньої культурної
індустрії у цій царині взагалі відсутня.
Правові відносини у царині обігу культурних цінностей регулює
Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей» [3]. Заявлено, що він спрямований на охорону національної
культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва
України у сфері культури.
Міністерство культури України, як центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у цій сфері,
затверджує порядок оформлення права на вивезення, тимчасове
вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням
через державний кордон України, а також перелік державних установ,
закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення
державної експертизи культурних цінностей.
Вказаним законом на Міністерство культури України покладається
забезпечення проведення державної експертизи культурних цінностей,
заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні
після тимчасового вивезення.
Відповідно до вимог уже вказаного закону Кабінет Міністрів
України постановою від 26 серпня 2003 р. № 1343 встановив Порядок
проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри
плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних
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цінностей [12]. Розміри плати або тарифи за проведення державної
експертизи культурних цінностей з того часу не переглядалися та не
відповідають реаліям ринку культурних послуг.
У свою чергу у відповідності до встановленого законодавства
Міністерство культури України своїм наказом від 11 вересня 2014 року
№ 744 затвердило Перелік державних установ, закладів культури, інших
організацій, яким надається право проведення державної експертизи
культурних цінностей [9]. У лютому 2016 року цей Перелік був
уточнений.
Державним установам, закладам культури, іншим організаціям, що
увійшли до зазначеного переліку, рекомендовано проводити державну
експертизу культурних цінностей відповідно до утвердженого Кабінетом
Міністрів України порядку [12] та затвердити персональний склад
працівників, які безпосередньо проводитимуть державну експертизу
культурних цінностей. Окрім цього, вказані установи повинні щороку до
01 лютого надавати управлінню контролю за переміщенням культурних
цінностей та охорони культурної спадщини Мінкультури України для
узагальнення звіт про проведення державної експертизи культурних
цінностей за встановленою формою.
У 2017 році Міністерство культури України відповідно до своїх
повноважень підготувало проект нового наказу «Про затвердження
Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій,
яким надається право проведення державної експертизи культурних
цінностей», який підписаний міністром та направлений на державну
реєстрацію.
Відповідно до цього проекту наказу право проводити експертизу
надано 133 організаціям. Серед них музеї – 66, архіви – 32, бібліотеки
– 24, науково-дослідні центри – 2, регіональні органи державного
управління у сфері культури – 3, театри – 2, вищі навчальні заклади – 2,
громадські організації – 1, приватні підприємства – 1
Проте такий спосіб організації роботи з проведення державної
експертизи культурних цінностей є хибним та суперечить чинному
законодавству. Зокрема, наділення музеїв правом проведення експертизи
культурних цінностей з метою визначення їх можливості вивезення
з України суперечить ст. 2 Закону України «Про музеї та музейну
справу» [11]. Закон визначає, що діяльність музею, пов'язана з науковою
атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією
та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як
культурні цінності проводиться з єдиною метою –їх включення до
Музейного фонду України, а не вивезення за кордон.
Наділення музейних та інших установ правом проведення
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експертизи культурних цінностей з метою їх вивезення за кордон
суперечить їх функціональному призначенню та є причиною виникнення
корупційних ризиків і сприяє розвитку тіньового сектору державної
експертизи.
При визначенні організацій, яким надається право проведення
державної експертизи за їх згодою Міністерство культури України
не здійснює перевірку наявності науковців, що відповідають
кваліфікаційним вимогам і мають спеціальні знання та безпосередньо
проводять мистецтвознавчу експертизу.
Згідно з проектом наказу деякі організації мають можливість
проведення експертизи культурних цінностей у 10 групах культурних
цінностей (Закарпатський краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького), 8
групах (Житомирський краєзнавчий музей), 7 групах (Волинський,
Рівненський краєзнавчі музеї). Тут зауважимо, що усі згадані музеї
територіально знаходяться у прикордонні.
Зазначимо, що у діючому на цей час наказі установами заявлено
про готовність до проведення експертизи за 360 позиціями. Відмінною
особливістю проекту наказу є відсутність установ з непідконтрольних
державній владі територій Автономної республіки Крим та міста
Севастополя. Цим і пояснюється зниження числа заявок на проведення
експертизи за встановленими групами культурних цінностей.
Окремою темою для дослідження виступає продаж предметів
колекціонування із приватних колекцій та експертна оцінка при їх
вивезенні. Зазначимо, що Музейний фонд України має не тільки
державну складову, а й приватну частину, яка теж функціонує у
визначеному правовому полі [11]. Потребує вивчення питання статусу
приватних колекцій, їх державної реєстрації та ряд інших, пов’язаних
із цією темою.
Окрім відсутності контролю за відповідністю експертів
кваліфікаційним вимогам в Україні не запроваджено контроль або
ліцензування діяльності експертів. І на прикладі значних фінансових
втрат та недоотриманих коштів державним бюджетом від експертної
діяльності постає питання про запровадження ліцензій на таку діяльність
і запровадження дієвого механізму контролю у цій царині. У цьому
контексті виправданим є створення державної установи з експертизи
культурних цінностей.
Отже, в Україні не сформовано державного органу з проведення
експертизи, а надано такі повноваження значній кількості установ.
Контроль за наявністю в установах фахових експертів відсутній.
Міністерство культури України надає дозвіл на вивіз культурних
цінностей за кордон за заявочним принципом по формальним ознакам
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відповідності чинному законодавству. Концептуально при формуванні
законодавства у цій сфері культурної індустрії розробники опирались
на можливості державних установ. Проте в Україні сформувався і діє
приватний ринок надання послуг з експертизи культурних цінностей.
У сукупності це призвело до виникнення нелегального ринку послуг
з оцінки культурних цінностей, який сформувався на базі державних
установ. Ринок послуг з експертизи культурних цінностей за
розрахунковою оцінкою спеціалістів може складати понад 10 млн.
грн. на рік із значною перспективою росту ринку, у той час як держава
теж за розрахунковою оцінкою проведеною на основі діючих тарифів
отримала 265 тисяч грн. Позиції держави на цьому ринку слабкі через
хибний спосіб організації порядку проведення експертизи культурних
цінностей, що обумовлює значні фінансові втрати.
Інновації у цій сфері полягають у запровадженні ліцензування
діяльності експертів, встановленню контролю за рівнем об’єктивності
експертизи, опрацювання чітких критеріїв за якими проводиться
експертиза і до якої групи відноситься предмет (національного,
державного, регіонального, місцевого значення і т. ін.), інформатизація
самого процесу видачі акту експертизи та дозволу на вивезення, а також
утворення єдиного державного органу з оцінки культурних цінностей,
що підлягають вивезенню за кордон та позбавлення невластивих
функцій інших установ. Окремо зауважимо на посиленні фахової
підготовки експертів у вищих навчальних закладах мистецького
спрямування та проведенні періодичної їх професійної підготовки по
завершенні навчання.
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КОМПЕТЕНТНІСНІ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»
Ключко Ю.М. (Київ)
Загальноєвропейські інтеграційні процеси позначаються на
всіх сферах життєдіяльності українського суспільства, не оминаючи
й освітньої галузі. Приєднання країни до Болонського процесу
спричинило необхідність реформування й модернізації вітчизняної
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системи вищої освіти в контексті європейських вимог, серед яких
чи не найважливішими є підвищення якості освіти й спроможності
випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування.
Система вищої освіти сучасної України перебуває в стані реформування
та визначення способів трансформації й удосконалення всіх етапів
підготовки фахівців високого професійного рівня. Кардинальні зміни
розпочалися після проголошення інтеграції з європейською Болонською
системою, приєднання до якої накладає на освітній заклад відповідальні
зобов’язання щодо якості підготовки професіоналів різного спрямування.
На сучасному етапі ключовим завданням реформування вищої
освіти є розробка нових стандартів як чинника врегулювання питання
нового змісту вищої освіти. Нові стандарти вищої освіти є наступним
поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти вищої
освіти (ГСВО), які розроблялись у 2002 – 2014 роках відповідно до
законодавства. Стандарти базуються на компетентісному підході і
поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу
Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures
in Europe, TUNING).
З цією метою при Науково-методичній раді МОН України у 2016
році були створені галузеві Науково-методичні комісії, на які покладено
завдання розроблення проектів стандартів вищої освіти з застосуванням
компетентнісного підходу. До робочої групи Науково-методичної
підкомісії 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство НМК галузі знань
02 Культура і мистецтво увійшли Вербицька П. – доктор педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри історії України та етнокомунікацій
Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету
«Львівська політехніка», Жукова О. – кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Харківської
державної академії культури, Ключко Ю. – кандидат педагогічних наук,
доцент, заступник завідувача кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства
Київського національного університету культури і мистецтв. В процесі
розробки галузевого стандарту автори враховували, що з одного боку
сучасна концепція освітньої програми навчання в сфері музеєзнавства
і пам’яткознавства пройшла шлях тривалого формування, а з іншого
боку – постала нагальна потреба збалансованого поєднання традицій і
новаторства в контексті стратегічних орієнтирів розвитку галузі. Зокрема,
при розробці стандартів до уваги бралися перспективні напрями розвитку
як європейської, так і світової музейної та пам’яткоохоронної справи,
сучасний стан міжнародної фахової термінології, було проаналізовано
досвід викладання професійно-орієнтованих дисциплін в освітній
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практиці університетів світу, враховано особливості національного
музеєзнавства і пам’яткознавства.
На думку розробників стандарту, важливою особливістю
викладання професійно-орієнтованого циклу дисциплін повинна
стати орієнтація на тісний зв'язок з реальною музейною практикою
– ознайомлення з сучасними тенденціями у даній сфері професійної
діяльності, з практичною діяльністю музейних та пам’яткоохоронних
установ. Передбачено, що значне місце у підготовці студентів буде
відведено дисциплінам, які пов’язані з вивченням досвіду і методики
роботи з пам’ятками історії та культури, що дає додаткові можливості
для подальшої самостійної роботи випускників не тільки в музеях, але
і в пам’яткоохоронних установах, в системі краєзнавчих організацій,
сфері туризму тощо.
Загалом, відповідно до розроблених стандартів, навчання на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти повинно мати прикладний
характер і здійснюватись на базі та у тісній взаємодії з структурними
підрозділами музеїв, пам’яткоохоронних установ. На рівні магістерських
програм можливо здійснювати більш поглиблену і спеціалізовану
підготовку в галузі зберігання, дослідження, комунікації, що орієнтована
на набуття навичок адміністрування, медіації, керівництва проектами,
управління музеями та пам’яткоохоронними установами. Студенти
повинні отримати навички дослідницької та викладацької роботи, вміння
систематизувати і узагальнювати інформацію. Специфіка підготовки
магістрів полягає у розвитку інтегрованих компетенцій, тобто здатності
приймати рішення, брати на себе відповідальність, здійснювати аналіз,
реалізовувати комунікативні функції. Випускники не тільки будуть
вміти користуватися здобутими знаннями, але і транслювати їх на різні
аудиторії.
Позитивним є те, що на сьогодні вдосконалено механізм
затвердження стандартів вищої освіти. Відповідно до Порядку розгляду
та затвердження стандартів вищої освіти, членами підкомісії 027
Музеєзнавство, пам’яткознавство з метою отримання альтернативних
відгуків, проект стандарту першого рівня вищої освіти (ступінь
бакалавр) попередньо було представлено на розгляд профільних
(випускаючих) кафедр ВНЗ України і отримано позитивні відгуки.
На сьогоднішній день проект стандарту розміщено на сайті МОН
України для громадського обговорення у фаховому середовищі. Проект
стандарту також розісланий для ознайомлення членам експертної групи.
Підсумовучи вище викладене, слід зазначити, що згідно з наявними
планами розвитку вищої освіти в Україні нове покоління стандартів
має стати переходом до повного скасування державної стандартизації
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змісту вищої освіти. Тому їх вимоги мають бути мінімальними.
Можливо, важливішим на цьому етапі є не стільки відокремлення
близьких одна до одної спеціальностей, скільки диференціація вимог
до рівнів вищої освіти. Разом з тим, нові стандарти мають стати
прототипом рекомендаційних стандартів, розроблюваних професійними
товариствами чи незалежними агенціями забезпечення якості вищої
освіти, аналогічних тим, що використовуються у багатьох європейських
країнах.

НУМІЗМАТИКА І ФАЛЕРИСТИКА
ЯК ЕЛЕМЕНТ ІСТОРІЇ МІСТ
(на прикладі музейних і приватних колекцій м. Кременчука)
Кобзар В.В. (Київ)
Вивчаючи на протязі вже понад десяти років історію свого рідного
міста Кременчук, автор звернув увагу на такі елементи матеріальної
культури і історичного надбання, як нумізматика та фалеристика.
Виявилося, що не зважаючи на свій теперішній статус – районного
центру Полтавської області та кількість населення – близько 230 тис
мешканців (на кінець 2016 р.) в ньому збереглася створена за багато
років (з дореволюційного часу) місцянами доволі значна колекція з
нумізматики та фалеристики. В ній наче в краплині води знайшла своє
відображення вся багатовікова історія міста. Серед них багато таких,
що відображають соціально-політичне, громадське життя, спорт, науку,
освіту. Особливо багато таких, що присвячені тим чи іншим подіям в
промисловому виробництві міста. Значна частина їх зберігається в
фондах двох державних музеїв – Кременчуцькому краєзнавчому та
Музеї А.С. Макаренка, а також в цілому ряді (бл. 10) місцевих музеїв
підприємств, установ та організацій міста. Доволі велике зібрання цих
раритетів є також в приватних колекціях громадян. Крім того, зараз
почала формуватися електронна (як ресурс Інтернету) нумізматична
та фалеристична колекція, присвячена історії міста. Щоправда, вона
наразі не така велика як би хотілося. Проте в ній також є пара-трійка
унікальних зразків цього жанру.
Що ж таке нумізматика і фалеристика? Наведено визначення за
сучасним тлумаченням словників чи енциклопедій [1].
Нумізматика – (від лат. numisma, numismatos – монета), допоміжна
історична дисципліна, що вивчає історію монетної чеканки, грошового
обігу, колекціонування. До об’єктів Н. часто відносять монети, медалі,
152

пам’ятні жетони та інш. [1, стор. 481]
Фалеристика (лат. falerae, phalerae – металева прикраса, військовий
знак), допоміжна історична дисципліна, що вивчає історію орденів,
медалей, знаків, жетонів (сувенірних, ювілейних та службових) та їх
колекціонування [1, стор. 725].
Як бачимо за визначенням, ці дві історичні дисципліни і
колекціонування досить тісно пов’язані одна з одною. Слід підкреслити,
що темі Кременчуцьких значків і медалей була присвячена принаймні
одна публікація в періодичній пресі, ще за радянських часів [2]. В ній
була мова про те, що колекціонер В. Дмитрієв зібрав колекцію значків
(бл. 70), що пов’язані з Кременчуком.
Наразі ж ця колекція (в різних фондах і зібраннях) становить
щонайменше 320 одиниць. З них переважна більшість значки, знаки,
жетони. Пам’ятних настільних медалей значно менше – лише бл. 10
одиниць.
Слід підкреслити, що автор доповіді не є так би мовити
«професійним» колекціонером цих раритетів міста.
Віртуальна колекція підготовлена автором в рамках роботи над
капітальною працею під робочою назвою «Кременчук. Енциклопедія»,
котра ще в роботі і чекає свого видання. Отже, в ній можна буде
знайти за абеткою статті: «Нумізматика Кременчука» та «Фалеристика
Кременчука».
Всю колекцію значків та медалей присвячених місту можна
класифікувати за декількома ознаками:
За роками: дореволюційні та більш пізні;
За статусом: офіційні, загальноміські та відомчі;
За матеріалом: металеві (латунь, бронза, алюміній), пластикові,
дерев’яні, комбіновані;
За формою: круглі, п’ятикутні, овальні та інш.
За тематикою: ювілейні, спортивні (в т.ч. за спортивні досягнення),
за виробничні досягнення, загально історичні та інші.
За типом кріплення: булавка, гвинт, підвіска на колодочці.
Далі для прикладу наведемо виявлені цікаві раритети з цієї
тематики.
Зокрема, за даними Інтернет-ресурсів виявлено цікаві зразки знаків
і значків дореволюційного періоду (до 1917 р.), а саме:
Знак (бляха) Кременчуцького залізничного жандарма. Він мав
напис «Кременчугское ЖПУЖД (очевидно «Жандармское полицейское
управление на железной дороге»). Зверху викарбувано малий герб
(орел) Російської імперії. Внизу персональний номер власника знаку
9858 [3, 4].
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Інший зразок виявлений також в Інтернет ресурсах – жетон «32й Кременчугский пехотный полк». Круглий по формі, діаметром бл.
15 мм. Аверс: «Собрание – К.П. (напис по колу). В центрі – цифра 32.
Реверс: Велика цифра 10 [4].
Проте, на особисте переконання автора, найбільш цікавим є «Знак
Кременчуцької общини сестер милосердя Червоного Хреста». Це
особлива відзнака, що надавалася сестрам милосердя Кременчуцької
общини Червоного Хреста, котрі активно працювали сестрами в
медичних закладах міста не менше 5 років.
Затверджений 17 травня 1912 р. Являв собою срібний матовий
хрест висотою 6,6 см, шириною 5,5 см. В центрі червоний емалевий
рівносторонній хрест. Зверху – герб Кременчука. По бокам літери К. та
О. – Кременчуцька община. Внизу – накладені одна на одну літери С.М.
– сестри милосердя.
На зворотній стороні хреста дата 1898 – дата заснування Общини
сестер милосердя Червоного Хреста в Кременчуку.
Зверху хрест мав вічко для підвіски носився на шиї (з
Інтернетресурсу) [4].
Відомостей про значки та медалі, пов’язані з Кременчуком після
революції і до початку ІІ-ї Світової війни, поки що практично не
знайдено. Хоча є відомості про знак Кременчуцької капели ім. Лисенка,
що є в колекції Краєзнавчого музею міста.
Звичайно, значно більшим є зібрання повоєнного і сучасного
Кременчука. Тут ми знаходимо значки і медалі як загальноміського
значення чи походження, так і суто відомчі зразки значків і медалей
провідних підприємств міста, установ, організацій, навчальних закладів,
спортивних товариств, підприємств і організацій житлово-комунального
господарства, закладів культури і мистецтва, музеїв міста та ін.
Місто Кременчук в цілому:
Загалом виявлено бл. 50 значків, знаків і медалей, серед них:
- Знак «Почетный гражданин Кременчуга» зразка 1967 р.
- Знак «Почесний громадянин Кременчука» (після 1991 р.)
- Знак «За заслуги перед містом» (з часів незалежності)
- Знак «Кременчук. Подяка міського голови» (з часів
незалежності)
- Пам’ятна настільна медаль «40 лет освобождения Кременчуга»
(1983)
- Пам’ятна настільна медаль на честь Перемоги в ВВВ (1983).
Значна кількість значків присвячена зображенню герба міста,
400-річчю міста, 430-річчю міста та інші. Є навіть такі, як «Знак
кондуктора тролейбусного управління м. Кременчук» або «Кременчуг.
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Салон коллекционер. 15 лет».
Цікаве зібрання значків і медалей є в фондах Музею Кременчуцького
льотного коледжу НАУ. Загалом представлено 11 раритетів. Серед них:
Значок Ветерана КЛУЦА. Ювілейні значки на честь 25-річчя, 40-річчя,
50-річчя навчального закладу. Є значок на англійській мові, адже в
коледжі навчаються і стажуються багато іноземних громадян. Є значок
та медалі за І-ІІІ місця змагань Всесоюзного турніру з Дзю-до на честь
О.А. Леонова, що багато років проводився на базі училища (коледжу) і
навіть такі як «Начальник варти» та «Стрілець».
В музейному фонді Кременчуцького автозаводу КрАЗ та приватних
колекціях збереглося бл. 32 значків присвячених підприємству. Серед
них знак «Ветеран КрАЗ» (золотий, срібний та бронзовий), ювілейні –
25 років СК КрАЗ, спортивні – Призер СК КРАЗ та «Чемпіон СК КРАЗ»,
значки на честь 5-річчя і 10-річчя Народного хору КрАЗ та інші.
Колекція значків Крюківського вагонобудівного заводу нараховує
також 32 одиниці. Більшість з них є в фондах музею заводу. Серед
них: знак «Ветеран труда», «Х лет безупречной работы», «ХХ лет
безупречной работы», «Ветеран КВЗ», «Кращий за професією».
Декілька значків присвячені темі вагонобудування в Україні, а
саме: перший пасажирський вагон «Україна» (2001) та «Дослідний
п’ятивагоний потяг для Київського метрополітену», декілька значків
присвячені спортивному клубу КВЗ.
Кременчуцька тютюнова фабрика має також власні знаки «Ветеран
труда». В 1992 виготовлено також ювілейну настільну медаль «150
років. Кременчуцька тютюнова фабрика «1842-1992».
Свого часу випущено до десятка значків, присвячених
Кременчуцькій ГЕС.
Власні значки мають: інститут «ВНДІПвагон (6 одиниць),
підприємства Кременчук газ (3 одиниці), Кременчуцький райліспромгосп
(2 одиниці), виготовлені з дерева), Кременчуцька трикотажна фабрика
(4 одиниці, в т. ч. два на честь 50-річчя підприємства).
5 значків виготовив трест «Кременчукнафтохімбуд (в т.ч. ювілейні:
10 років, 20 років і 25 років тресту); 4 значки з тематики Кременчуцької
ТЕЦ (в т.ч. ювілейні – 25 років та 30 років ТЕЦ).
Має свої значки й Кременчуцький стальзавод (в т.ч. «Ветеран КСЗ»,
та «25 років і «40 років КСЗ».
В тресті «Рудбуд» – 3 значки (в т.ч. один ювілейний – 25 років
підприємству).Завод Залізобетонних шпал має свої значки 10 років і 25
років підприємству.
15 значків випущено з різних нагод на Кременчуцькому заводі
шляхових машин (в т. ч. ювілейні 100 і 135 років підприємству). З них
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більша частина є в фондах музею підприємства.
На Кременчуцькому колісному заводі виготовлено 8 значків (в т.
ч. «Ветеран КрКЗ». Та ювілейний – «25 років КрКЗ») Кременчуцький
завод «УкрТатнафта» має в своїх архівах і музейних фондах 19 значків
(в т.ч. «Ветеран АТ Кременчукнафтооргсинтез», ювілейні – 30 років
НПЗ та інш.).
А ще значки десятків підприємств, установ, навчальних закладів.
Зокрема «Ветеран труда АК 2252», «50 років БМУ «Житлобуд», «50
Кременчугская обувная фабрика», «Кременчугский речной порт»,
«30 лет заводу ЖБИ», «Кременчугская городская стоматологическая
поликлиника 1968-1978», «Гостиница Кремень» (в т.ч. «Ветеран труда»),
місто має власні значки та нагородні медалі зі спортивних змагань,
спортивних клубів.
Власні значки мають ряд навчальних закладів міста та їх музеї,
зокрема: «Кременчугское медицинское училище – 75 лет», «Школа
№1 – 70 лет», «КрТЖДТ.1878-1978», «Школа №4 – ХХ лет», «Середня
загальноосвітня школа №19 – 40 років», Кременчуцька гімназія №5 ім.
Т.Г. Шевченко та інші.
На завершення слід сказати, що нумізматика і фалеристика
Кременчука є дійсно тим допоміжним історичним матеріалом, що
дозволяє більш виразно висвітлити історію рідного краю чи міста.
Насамкінець хочу подякувати музейникам, краєзнавцям і особливо
колекціонерам, котрі допомагали в підборі матеріалів з вказаної
вище тематики. Насамперед, дякую А.М. Лушаковій, А.М. Бишенку,
С.В. Філіп, В.М. Заворотньому, А.І. Пітулько. Особлива подяка В.А.
Домбровському, П.С. Потапенко та М.І. Паскевичу.
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ЛЬОТЧИК-КОСМОНАВТ В.О. ДЖАНІБЕКОВ:
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, МУЖНІСТЬ, ТАЛАНТ
(до 75-річчя від дня народження)
Колесник Н.Е. (Житомир)
Професія космонавта вже за визначенням передбачає певний набір
особливих якостей, але є космонавти, які виділяються і серед цієї когорти
героїв. Таким космонавтом, безперечно, є Володимир Олександрович
Джанібеков – двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації,
який здійснив найбільшу кількість польотів у космос, і всі – у якості
командира корабля. 13 травня 2017 року цьому найдосвідченішому
льотчику-космонавту СРСР виповнилося 75 років. Чому ж саме йому
довелося стільки разів літати в космос, виконувати найскладніші
завдання, бути командиром п’яти космічних екіпажів?
Народився В.О. Джанібеков у с. Іскандер Бостанликського району
Ташкентської області Узбецької РСР (нині Республіка Узбекистан).
Одинадцятирічним хлопчиком майбутній космонавт одягнув військову
форму, вступивши до суворовського училища. Служба у Збройних силах
була для нього високою честю і загартувала характер хлопця. Він мріяв
стати льотчиком. Разом із тим з дитинства захоплювався малюванням,
астрономією та різними видами спорту.
1960 року подав документи до льотного училища, але не пройшов
за конкурсом. Ця невдача змусила В.О. Джанібекова шукати інший
вуз – так він став студентом фізичного факультету Ленінградського
державного університету. Але мрія про небо все ж таки перемогла: через
рік він вступив до Єйського вищого військового авіаційного училища,
після закінчення якого служив льотчиком-інструктором у Військовоповітряних силах СРСР. У 1970 році Володимир Джанібеков був
зарахований до загону космонавтів, де пройшов повний курс підготовки
до польотів на кораблях типу «Союз» та орбітальних станціях «Салют».
З самого початку майбутній космонавт виявив неабиякий характер і силу
волі. Вимоги до кандидата в космонавти були дуже жорсткі. Наприклад,
вага кандидата не повинна була перевищувати 75 кг. А Джанібеков важив
84, бо займався боксом і був у напівважкій вазі. Тому він звернувся з
проханням до комісії перевірити його вагу наприкінці медобстеження.
Увесь цей час він бігав, пив лише воду і за тиждень скинув зайві 9 кг.
До свого першого польоту в космос 10-16 січня 1978 р. В.О.
Джанібеков готувався вісім років. Йому та льотчику-космонавту О.Г.
Макарову випало складне завдання – працювати на експериментальному
орбітальному комплексі «Салют-6» - «Союз-26», куди їх доставив КК
«Союз-27». На станції в той час працювали космонавти Ю.В. Романенко
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та Г.М. Гречко, які прилетіли туди на КК «Союз-26». Через п’ять діб
В.О. Джанібеков та О.Г. Макаров повернулися на Землю на СА КК
«Союз-26», а на СА КК «Союз-27» після 96-добового польоту – Ю.В.
Романенко та Г.М. Гречко.
У 1986 році НПО «Енергія» передало спускний апарат «Союз-27»
Музею космонавтики ім. С.П. Корольова в м. Житомирі. Нині він є
окрасою експозиції «Космос» й одним із найцінніших експонатів музею.
Другий космічний політ В.Джанібекова відбувся з 22 по 30
березня 1981 року за програмою «Інтеркосмос» разом з монгольським
космонавтом Ж. Гуррагчею на КК «Союз-39» та орбітальному комплексі
«Салют-6» - «Союз Т-4».
Втретє В.О. Джанібеков здійснив політ в космос разом з О.С.
Іванченковим та французьким космонавтом Ж.-Л. Крет’єном на КК
«Союз Т-6» та орбітальному комплексі «Салют-7» - «Союз Т-5» 1982
року. В цьому польоті В.О. Джанібеков виявив неабиякі мужність і
професіоналізм. Через відмову апаратури під час зближення «Союзу Т-6»
і станції автоматичне стикування стало неможливим, і командир корабля
стикувався вручну практично наосліп і на дуже великій швидкості. Саме
завдяки виваженим і сміливим діям В.О. Джанібекова вдалося уникнути
зіткнення – «Союз» пройшов між сонячними батареями «Салюту-7» в
п’ятнадцяти метрах від станції. Потім, облетівши станцію, він виконав
стикування в ручному режимі. Вся операція проводилася без зв’язку
з Центром керування польотом, аби не нервувати керівництво і народ
Франції, які спостерігали за цим у прямому ефірі.
Пізніше В.О. Джанібеков пригадував, що з початку його вступу
до загону космонавтів і перших тренувань з керування кораблем,
він найретельніше відпрацьовував саме ручне стикування. Особиста
зацікавленість і наполегливість у навчанні розвинули у нього почуття
впевненості в собі та відповідальність, що пізніше стало у нагоді під час
складних ситуацій в космосі.
Четвертий космічний політ Володимир Олександрович здійснив
разом із космонавтами С.Є. Савицькою та І.П. Волком з 17 по 29 липня
1984 року на КК «Союз Т-12» та орбітальному комплексі «Салют-7»
- «Союз Т-11». 25 липня 1984 р. Світлана Савицька та Володимир
Джанібеков здійснили вихід у відкритий космос, де протягом 3 годин
35 хвилин проводили випробування нового універсального ручного
інструменту (УРІ), призначеного для виконання в умовах відкритого
космосу складних технологічних операцій із зварювання металів. Цей
експеримент був підготовлений Інститутом електрозварювання ім. Є.О.
Патона. В одному із експозиційних комплексів Музею космонавтики
ім. С.П. Корольова представлені макети експериментальних приладів
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для зварювання, різки та пайки металів і напилення тонкоплівкових
покриттів у космосі, розроблених інститутом ім. Патона, а також книги,
фотографії та зразки різки та пайки металів, які були зроблені В.О.
Джанібековим та С.Є. Савицькою за допомогою УРІ в лабораторних
умовах перед польотом у космос.
Після четвертого польоту В.О. Джанібеков прийняв рішення про
завершення «кар’єри» космонавта. Але доля приготувала йому ще один
політ – найскладніший.
11 лютого 1985 року було втрачено зв'язок із орбітальною станцією
«Салют-7» через збій у роботі системи керування на безпілотному
відрізку польоту. Станція знеструмилася і повністю вийшла з
ладу. Причини аварії та стан усіх систем на станції були невідомі,
некерованість могла призвести до катастрофи: існувала вірогідність
того, що станція впаде на Землю у невідомому місці. Тому було прийняте
рішення спробувати зістикуватись з «Салютом-7» , щоб повернути
станцію до життя. Але хто міг би це зробити? Тільки найдосвідченіший
екіпаж космонавтів. Сумніву з призначенням командира не було. Ним
став Володимир Олександрович Джанібеков. Бортінженера – Віктора
Петровича Савіних, який найкраще знав станцію, – він вибрав сам.
Завдання, поставлене перед екіпажем, було на межі можливого – знайти
станцію, зістикуватися, перейти на борт і відновити її.
6 червня 1985 року відбувся старт КК «Союз-Т-13». У цьому
польоті В.О. Джанібеков довів, що може впоратися з найскладнішими
завданнями. Космонавти зробили неможливе, здійснивши стиковку з
некерованою, неробочою станцією в ручному режимі. Після переходу
на борт екіпаж провів складні роботи з відновлення електроживлення,
подальшої працездатності станції і тільки після цього почав виконувати
заплановану наукову програму. 2 серпня В.П. Савіних та В.О. Джанібеков
протягом 5 годин перебували у відкритому космосі, виконуючи роботи
з розгортання додаткових сонячних батарей. Про цей політ В.О.
Джанібеков розповів співробітникам Музею космонавтики ім. С.П.
Корольова 24 червня 1989 року, під час візиту до Житомира. Саме тоді
він залишив автограф на борту СА КК «Союз-27», з польоту на якому й
почався його зоряний шлях. У фондах музею зберігається аудіозапис зі
спогадами космонавта, де він детально розповів про свій п’ятий політ
у космос.
Усього за п’ять польотів В.О. Джанібеков провів у космосі 145 днів
15 годин 58 хвилин 29 секунд.
Після останнього польоту Володимир Олександрович тривалий час
був командиром загону космонавтів Центру підготовки космонавтів ім.
Ю.О. Гагаріна. З 2010 року видатний космонавт очолює Асоціацію музеїв
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космонавтики (АМКОС), проводить значну громадську діяльність із
популяризації космонавтики та збереження її історії. Разом з першим
Віце-президентом АМКОС Н.С. Кірдодою Володимир Олександрович
надає велику консультаційну допомогу Асоціації музеїв космонавтики
України, підтримує тісний зв'язок з Музеєм космонавтики ім. С.П.
Корольова, а також надає експертну допомогу.
Великою заслугою космонавта є підтримка секції “Космонавтика
і культура” Корольовських читань у Москві, яка була започаткована
АМКОС і проводиться з 2000 року. Цей унікальний проект об'єднує
“фізиків” та “ліриків” на круглих столах, спільні теми обговорюються
космонавтами, конструкторами, митцями і, звичайно, музейниками.
Традиційно в роботі секції беруть участь і співробітники Музею
космонавтики ім. С.П. Корольова в Житомирі.
Крім представлених в експозиції «Космос» речей, пов’язаних із
В.О. Джанібековим, у фондах музею зберігається багато матеріалів,
присвячених видатному льотчику-космонавту: аудіозаписи, «Справа
про космічний політ міжнародного екіпажу на науково-дослідному
комплексі «Салют-6» - «Союз-Т-4» - «Союз-39» 22-30 березня 1981
р.», в якому він брав участь, фотографії з автографами космонавта.
Серед них і фотоматеріали, які передав музею колишній льотний
інструктор космонавта, а нині пенсіонер, який мешкає у м. Радомишль
Житомирської області, Павло Львович Павлов. В.О. Джанібеков
особисто передав музею свій комбінезон, яким він користувався під час
роботи на орбітальній станції «Салют-7» у 1985 році.
Відомо, що Володимир Олександрович не тільки високопрофесійний
космонавт-дослідник, а ще й талановитий художник. У 2000 р., під час
перебування у Житомирі, він написав та подарував музею «некосмічну»
картину, на якій зображено вітрильник серед морських хвиль.
В.О.Джанібеков – член Союзу художників СРСР, автор ілюстрацій до
кількох книг, ескізів для радянських та американських поштових марок,
які становлять значну частину колекції музею.

МУЗЕЇ ІСТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ –
ВАЖЛИВА ЛАНКА В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ
Константинов В.О. (Київ)
Після отримання Україною у 1991 році державної незалежності
її перші роки стали періодом утвердження української державності,
формування міцної основи для широкомасштабного та перспективного
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реформування усіх сфер життя. У нелегких сучасних економічних
і політичних умовах розбудови нашої держави чи не найважливішу
роль відіграють питання підняття національної самосвідомості та
історичної пам’яті, використання накопиченої спадщини, відродження
багатовікових традицій свого народу, що є свідченням прогресивного
процесу формування здібності наукового осмислення історичного
розвитку суспільства. У реалізації цих важливіших завдань суттєвим
чинником виступають музеї України, в яких представлена уся
матеріалізована історія українського народу. Відомо, що в музейних
зібраннях нагромаджені унікальні творіння матеріальної та духовної
культури народів, свідчення їх політичного і культурного розвитку.
Музеї становлять невід’ємну частину загальнолюдських цінностей,
висвітлюють ідеали поколінь, розповідають про різні етапи історії
розвитку, про життя і творчість видатних діячів країни, науки, техніки
та культури.
Постійно зростає вагома значимість музеїв в контексті сучасних
завдань музейної справи як невід’ємної галузі не тільки культури, а й
науки. У сучасний період, коли музеологія виходить на новий якісний
рівень, гостро відчувається необхідність в подальшому дослідженні їх
історії, вивчення особливостей її основ як наукової дисципліни.
Усім відомо, що сучасні музеї – це не просто кунсткамера
дивовижних рідкостей, а й зв'язок поколінь, спадкоємність культури.
Музеї – це також осередок історії, квінтесенція народного досвіду. Своїм
існуванням музеї покликані допомагати відвідувачам осмислювати
сучасне через минуле, впливати на розум і серце людини. Виходячи
з цього визначення, музеї повинні бути однією з систем паралельної
освіти. Їх завдання полягає, головним чином, у тому, щоб зробити
експозиції засобом комунікації, які використовують як пам’ятки
культури та природні зразки, так і відповідним чином, доповнюючи
показ предметів, покликаних передавати ті чи інші ідеї, уявлення.
Музеями різного підпорядкування виконується важлива частина
роботи, спрямована на виховання гармонійної, всебічно розвинутої
особистості. Одним із важливіших завдань усіх музеїв є збереження
й експонування національної культурної спадщини, що є елементом
культурної самобутності народу певного регіону. У діяльності музеїв
тісно поєднуються науково-дослідні та культурно-освітні функції.
Серед головних завдань наукової роботи музеїв (у тому числі й музеїв
при підприємствах, організаціях, установах, навчальних закладах)
– вивчення історії рідного краю й дослідження музейних колекцій,
пов’язаних з нею. Огляд музейних зібрань дає змогу не тільки пізнати
деякі частини життя рідного краю, але й змушує глядачів заглибитися у
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світ минулого, осягнути основи сучасного, зрозуміти можливі контури
майбутнього життя. Кожен предмет в експозиції музею має свою питому
вагу, багату історію й вироблену мову, яку треба навчитися розуміти і
відчувати. У цьому відвідувачам допомагають співробітники музейних
закладів.
Пам’ятки науки і техніки, які є важливою складовою науковотехнічної спадщини і знаходяться в державних музеях, є поодинокими
і не дають можливості на їх прикладі простежити шлях науковотехнічного прогресу. Значно більша частина зберігається в музеях історії
підприємств, установ, вищих навчальних закладів, які, переважно,
працюють на громадських засадах.
Цікаво, що саме Україні належіть честь відкриття першого
громадського музею в межах Східної Європи й почесна місія подальшої
організації музейної справи поруч монастирського, магнатського та
урядово-централістичного музейного будівництва в межах царської
Росії.
Музеї історії підприємств і установ, які є невід’ємною ланкою в
музейній мережі, проводять велику та корисну роботу із збереження і
популяризації пам’яток науково-технічного прогресу, яких ще багато
існує на підприємствах та організаціях. Так, знайомлячись з історією
розвитку ВО «Ленінська кузня», можна простежити суднобудування в
Києві, а також дізнатися, що в 1928 році на Рибальському півострові було
закладено першу будову корабельної верфі – плазову майстерню. На той
час ця верф за потужністю була першою на Дніпрі. Плазова майстерня
є спорудою ангарного типу (нині – натуральний плаз) площею понад
тисячі квадратних метрів. Матеріал – металеві конструкції, деревина.
У плазі викреслювалися й готувалися шаблони елементів корпусу
буксирного пароплава «10 років Казахстану» (1929), річкових моніторів,
у тому числі й «Желєзнякова», пасажирських пароплавів, траулерів та
інших суден. Сьогодні підготовка та спорудження суден здійснюється
за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Збережена плазова
майстерня є пам’яткою науки і техніки. Завдяки зусиллям колишнього
директора заводського музею Е.Л. Гутянської вдалося зберегти її від
руйнації. У 1978 році на стіні будівлі було встановлено пам’ятну дошку
з написом «8 листопада 1928 року на цьому місці була закладена верф
«Ленінська кузня» – первістка п’ятирічки у м. Києві».
Завдяки діючим моделям можна ознайомитись з технологічними
процесами виготовлення продукції, не відвідуючи виробничих цехів.
Серед численних експонатів музею Інституту надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України захоплення глядачів викликає діюча
модель робота-автомата, який водночас розповідає і показує, як в
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його спеціальній камері під дуже високим тиском за кілька хвилин
відбувається перетворення графіта в штучний синтетичний алмаз.
Робот-автомат демонструє готові штучні алмази, які виробляються у
великій кількості на технологічних лініях і застосовується в багатьох
галузях народного господарства.
Взагалі експозиція кожного громадського музею – це ніби цікава
книга, сторінки якої переконують: історія – передусім, люди, творці
матеріальних благ країни, її захисники.
Історія музею державного підприємства «Завод іменні В.О.
Малишева» нараховує понад 50 років, але його експозиція охоплює
понад сторічний період діяльності одного з найбільших підприємств
м. Харкова і України. Музей відкритий у 1961 році. Цікаво, що перші
30 років свого існування музей розміщувався в історичному будинку –
колишньому першому в Російській імперії Робочому будинку (Будинок
спілки робітників). Цікаво, що Робочий будинок був збудований у
1909 році на кошти робітників Харківського паровозобудівного заводу
й інших підприємств міста, а також Донбасу, Санкт-Петербургу,
Катеринослава (нині – Дніпро). Історія зберегла чимало епізодів, які
свідчать про важливу роль Робочого будинку в розвитку робочого руху
м. Харкова. У 1922 році Робочий клуб був реорганізований у Палац
культури «Металіст» (під цією назвою він існує й нині). У цій установі
працював Гнат Хоткевич – засновник харківської школи бандуристів,
тут виступали колишні заводчани: народна артистка СРСР Євгенія
Мірошниченко, народні артисти України Б.Жайворонок, Ю.Багатіков та
інші.
Особливий інтерес відвідувачів музею викликає діорама «Створення
легендарної «Тридцятичетвірки»: на полотні зображений складальний
цех заводу восени 1939 року, де були зібрані два перших екземпляри
уславленої бойової машини. Далі глядачі знайомляться з експозицією,
присвяченою створенню в 1885 р. і першим десятиліттям роботи
Харківського паровозобудівного заводу (ХПЗ), на базі якого згодом
постав «Завод імені В.О. Малишева». За перші 15 років роботи на ХПЗ
було освоєне виробництво багатьох видів машинобудівної продукції:
верстатів, насосів, компресорів, сільськогосподарських машин, двигунів
внутрішнього згорання тощо. Саме на ХПЗ активно працював один з
видатних конструкторів паровозів дореволюційної Росії – Олександр
Сергійович Раєвський, уродженець м. Харкова. Також експозиція музею
висвітлює історію розвитку танкобудування на заводі. Засноване в 1927
році конструкторське бюро з танкобудування займалося проектуванням
різних видів гусеничних машин: переважно, танків, але також тягачів
військового і цивільного призначення. У макетах і на фотографіях
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можна простежити історію розвитку танкобудування на заводі: від танка
Т-12 до найсучаснішого Т-84, а також довідатися про долю людей, що
створювали цю складну техніку: конструкторів, робітників, технологів.
Є в експозиції музею й сучасні досягнення колективу заводу: учених
(п’ять докторів технічних наук, майже 50 кандидатів технічних і
економічних наук), конструкторів, технологів, робітників. Цей народний
музей, як і інші громадські музеї, робить велику і потрібну справу –
виховує справжніх патріотів незалежної України, що знають її славну
історію.
У цілому попри, насамперед, фінансових труднощів, з якими
стикаються нині підприємства і установи, подібні музеї, що діють на
громадських засадах, виконують вкрай важливу соціокультурну роль і
знайомить відвідувачів з історією базових установ, крізь призму якої
краще осягається історія певного регіону, держави загалом.

СКЛАДОВІ ОСНОВИ ТЕХНІЧНИХ МУЗЕЇВ
Корнієнко О.М. (Київ)
Темпи науково-технічного прогресу людства безперервно
зростають. В міру розвитку цивілізації техніка з одного з багатьох
факторів, що бере участь у її розвитку, перетворилася у фундамент
«науково-технічної цивілізації». Ефективність техніки, що підвищилася,
і вплив на життя населення, у першу чергу промислово розвинутих
країн, змушує переглядати і переоцінювати історичність розробок і
феноменів минулого.
Новий підхід до збереження і «пропаганди» пам’яток промисловості,
науки і техніки має бути обумовлений глобалізацією, інтеграцією
України до ЄС. Однією з умов тісного входження у світові міждержавні
структури є збереження історії і культури народів, визначення місця у
світовому цивілізаційному розвитку. І в цей же час розвивається інтерес
до особливостей культури різних народів, що задовольняється зокрема
туристичними програмами в таких формах як «зелений туризм» та ін.
Закордонних туристів цікавлять об’єкти, що пов’язані з побутом і працею
народу з найдавніших часів до недавнього минулого і сьогодення.
Одночасно музеї є засобом пропаганди і виховання патріотизму. І музеї
технічного профілю повинні наочно задовольнити цьому призначенню,
допомогти людям сформувати своє відношення до наукових питань
тощо.
На відміну від музеїв іншого характеру (художніх, літературних
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тощо) вони більш наукоємні, бо мають обидві складові визначення
культури – матеріальну і духовну. Для їх створення і розвитку необхідні
знання: 1) сучасних наукових розробок з музеєзнавства; 2) сутність
галузі, зміст науково-технічного напряму експозиції; 3) історії техніки,
вкладу вітчизняних вчених, винахідників в контексті світового рівня і
досягнень.
В Україні є міцні науково-методичні основи для успішного
вирішення цих завдань. З 1970-х років активістами Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури і викладачами і
студентами факультету історії науки і техніки Київського народного
університету науково-технічного прогресу почав формуватися банк
даннях з історії науки і техніки, випробувана методика досліджень
і організації музейних експозицій. Ця діяльність компенсувала той
інтелектуальний вакуум, який утворився після ліквідації кафедри
історії техніки в КПІ та інших технічних вузах. Громадська робота
професіоналів-ентузіастів не була пов'язана будь-якими рамками, тому
і була більш ефективною. Більш того, досвід такої роботи забезпечив
нам перемогу в конкурсі пропозицій по розбудові незалежної України
і дав можливість створити 26 років тому Центр пам'яткознавства. Зараз
саме тут розробляються методичні основи створення музеїв технічного
профілю, відкрита аспірантура, підготовлені десятки фахівців вищого
ґатунку і захищено 35 дисертацій з музеєзнавства та пам’яткознавства.
Матеріали часописів науково-практичних конференцій, що їх регулярно
проводить ЦП, є науковою базою для формування і удосконалення
технічних музеїв.
Прикладом вдалого виконання спільної скоординованої роботи
фахівців музейної справи і інженерів, які знають, як мінімум, історію
своєї спеціальності, є створення Музею Бенардоса і Музею світознання
і освоєння космосу. Концепцію, науковий зміст експозиції розробили
співробітники Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Академії
наук УРСР. Для першого музею вони представили документи, макети,
зразки зварювальної техніки. Другий музей створювався за допомогою
фахівця Інституту механіки, а більшість експонатів переправив з
Москви академік Ю.О. Ішлінський, передав космонавт Береговий.
В обох експозиціях є електротехнічні и хімічні прилади, апарати и
обчислювальні машини (Які виконані за розпорядженням ректора
Денісенко з лабораторій КПІ було усунуто).
У 1980-х роках вдалося доставити деякі зразки техніки в ПереяславХмельницький історико-культурний заповідник. Навіть справжній
Парковий міст, що був спроектований Є.О. Патоном, з Петровської
алеї Києва на наше прохання було перенесено у скансен. Саме в
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Переяславі було місце для збирання зникаючих експонатів техніки, але
згодом перестала діяти радянська постанова про безкоштовну передачу
експонатів в музеї і в країні розгорнулася здача останніх зразків науковотехнічних досягнень минулого за гроші в металобрухт. Знищувалися
зразки залізничного транспорту, військової і сільськогосподарської
техніки, станки і прилади; не вдалося спасти останній пароплав,
останню суднову парову машину і багато чого іншого. Було продано
за кордон колекції автомобілів і мотоциклів. Продаж державних
виробничих підприємств і перетворення їх в мегамаркети обертається
значною втратою останніх зразків унікальної техніки.
В сучасних музеях світового рівня задіяні комбіновані засоби,
серед яких натурні експонати, зокрема діючи моделі, макети, схеми,
особисті речи, віртуальні експозиції тощо. В експозиції музею мають
бути зразки приладів і техніки (бажано діючі), макети, документи з
діяльності наукових шкіл (грамоти, патенти, рукописи, публікації тощо).
У місцевих краєзнавчих музеях на виклик часу необхідно посилити
науково-технічний напрям, повинні бути експозиції про своїх земляків.
Але і зараз майже в кожному місті і сілі можна знайти історичні
пам’ятки промислового характеру, а іноді пов’язані з діяльністю
винахідників, народних умільців і просто майстрів. Відродження
пам’яті про їхню діяльність в формі меморіального музею з майстерною
може бути привабливим для туристів. Особливо, якщо на очах туристів
виготовляють якісь сувенір, пов’язаний з тематикою екскурсії. Змагання
ковалів на святах в Полтаві, Львові, Донецьку та інших містах
перетворюються на справжні свята. Помітний інтерес виявляють до
відновлених і працюючих вітряків і хлібопекарень в селах Черкаської
області, до старовинних млинів в селах Закарпаття.
Дуже важливо, щоб культурні надбання минулого були збережені і
представлені якомога ширше. Музеї науково-технічного профілю мають
виховувати почуття гордості за свій народ.

ЦІКАВІ ЗНАХІДКИ МУЗЕЙНОЇ ЕНТОМОЛОГІЇ
Коритнянська В.Г., Бідзіля О.В. (Київ)
Як правило, основна увага музейного ентомолога спрямована на
комах, здатних пошкоджувати твори мистецтва. Вивченню біології
їх розвитку та розробці методів профілактики й боротьби з ними
присвячено багато статей, методичних посібників та монографій. Проте,
насправді «світ живих істот» музейного приміщення значно більший,
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ніж прийнято вважати. Зокрема, поза увагою ентомологів зостаються
чисельні представники типу Членистоногих (наприклад, мокриці,
павуки, кліщі, багатоніжки (Мухоловка звичайна) та деякі види комах
(сіноїди й ін.), маленькі розміри та (або) потаємний спосіб життя
яких не дозволяють виявити їх під час запланованих, проте, зазвичай,
не регулярних, поточних обстежень. Більшість з цих організмів не
шкодить музейним пам’яткам, однак в процесі життєдіяльності вони
можуть призвести до їх біологічного засмічення (як внутрішнього, так
і зовнішнього).
У зв’язку з цим нижче ми приділимо увагу організмам, які, як
правило, зостаються поза увагою музейних ентомологів, проте часто є
доволі звичайними або ж «випадковими» мешканцями музею та його
приміщень.
Відомо, що переважна більшість організмів музейних приміщень
належить до гетеротрофів (найбільше сапротрофів, є також біотрофи),
присутні серед них і організми, здатні до паразитування. Зокрема,
протягом останніх років нами були виявлені випадки проживання в
музейних приміщеннях паразитів та паразитоїдів. Так, на слимаках виду
Limacus maculatus (Kaleniczenko, 1851) були виявлені паразитичні кліщі з
роду Riccardoella sp. (кімната науковців на цокольному поверсі Одеської
філії ННДРЦУ) [Korytnianska, 2015]. Інші представники цієї групи
– два види паразитичних ентомофагів (або ж паразитоїдів), виявлені
нами на личинках тютюнового жука (Lasioderma serricorne (Fabricius,
1792); Anobiidae, Coleoptera) – відомого шкідника продовольчих запасів,
який в умовах музею здатен пошкоджувати гербарні колекції, книги
та архівні матеріали [Тоскина, Проворова, 2007; Коритнянська, 2013].
В першому випадку, це були оси з родини Bethylidae (Chrysidoidea,
Apocrita, Hymenoptera) [Коритнянская, 2015], в другому – хальциди з
роду Anisopteromalus Ruschka (Pteromalidae, Chaleidoidea, Hymenoptera).
Ще один вид паразитів (Nematoda sp.) був виявлений нами в кишківнику
довгоносиків-трухляків (Curculionidae, Coleoptera), що пошкоджували
підлогу в одному з музейних приміщень міста Одеси. Додамо, що
при утриманні довгоносиків-трухляків ex situ, на зразках зволоженої
деревини поряд з жуками чудово співіснували також й чисельні личинки
мушок-сциарид (Diptera). Останні активно пересувалися в пошуках їжі
поверхнею зразків за допомогою розгалуженої сітки напівпрозорих
ходів, побудованих з шовковини, решток деревини та екскрементів.
Інша цікава знахідка була зроблена нами під час ентомологічних
досліджень творів темперного та олійного живопису. Виявляється, що
застосування борошняного клею під час виготовлення або ж реставрації
творів мистецтва може згодом спровокувати розвиток на них амбарних
167

кліщів (в антропогенних умовах злісних шкідників зерна та виробів з
борошна). Так, на тильному боці полотна картини «Історичний сюжет»
із зібрання Одеського художнього музею були виявлені численні
кутикули цих організмів. Як з’ясувалося далі, полотно було дубльоване
за допомогою борошняного клею, який й виявився згодом чудовим
харчовим субстратом для кліщів та спровокував колонізацію полотна
ними.
Численні кутикули кліщів неодноразово виявлялися нами й на
іконах. Вірогідно, наявність їх на цих творах у переважній кількості
випадків пов’язана з незадовільними умовами зберігання останніх, під
час якого ікони перебували в тісному контакті з субстратом  природним
середовищем існування різноманітних видів кліщів (ґрунт, рослинні
рештки тощо).
Зауважимо також, що борошняний клей є надзвичайно поживним
субстратом й для інших широко розповсюджених музейних
шкідників, зокрема лусочниць, личинок жуків-шкіроїдів та ін. Так,
нами неодноразово виявлялися пошкодження (у вигляді невеликих за
розміром, округлих дір) полотна та кромок живописних творів, які були
дублювані за допомогою цього клею.
Ще одна цікава знахідка була зроблена нами під час ентомологічного
обстеження полички для паперу із зібрання Ізмаїльського історикокраєзнавчого музею Придунав’я. Поличка була уражена личинками
середземноморського точильника (Oligomerus ptilinoides (Wollaston
1854); Anobiidae, Coleoptera), проте цікавим виявилося інше. В місцях
посадки декоративних елементів пам’ятки нами було знайдено
чотири пусті тарганячі оотеки. На поверхні трьох з них ми виявили
залишки кладки O. ptilinoides. Варто додати, що внаслідок ретельного
огляду твору, безпосередньо на деревині полички було знайдено
лише одну кладку цього шкідника. Причини такої «прихильності» не
зрозумілі, проте, ймовірно, що вона більш за все обумовлена хімічним
складом оотеки, багатий на білок матеріал якої є більш поживним
ніж деревина харчовим субстратом для новонароджених личинок
середземноморського точильника.
Під час обстеження будинку музею ззовні кліматологам та музейним
біологам може «пощастити» виявити на поверхні стін дивні чохлики.
Інколи вони побудовані з фрагментів стеблин, інколи  густо вкриті
частинками ґрунту і піску, фрагментами тиньку й фарби. Мешканцями
цих дивних будиночків є гусениці метеликів, прозваних мішечницями
(Psychidae, Lepidoptera). Протягом 2016 року ми двічі знаходили
пусті чохлики гусениць мішечниць у западинках та заглибленнях стін
незадовільного ступеня збереження (на висоті майже до двох метрів,
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переважно на стінах південної та східної експозиції). Ретельний огляд
чохликів показав, що поряд з піщинками та частинками ґрунту деякі
гусениці для їх будівництва використовували й окремі фрагменти
фарби. Отже, в даному випадку гусениці мішечниць використовували
стіни в якості середовища для існування (як під час розвитку, так і
для лялькування). Використання ж фрагментів стіни для будівництва
чохлика є наразі наочним прикладом фабричного взаємозв’язку, що
утворився між об’єктом та шкідником, при якому матеріал споруди
використовується гусеницею як будівельний матеріал.
На поверхні пошкоджених стін можливе також й виявлення
гнізд деяких представників ряду Перетинчастокрилих (Hymenoptera).
Зокрема нами були знайдені округлі будиночки з глини та піску, які,
вірогідно, належали поодиноким осам.
Таким чином, наведені вище дані значною мірою доповнюють вже
існуючі відомості [Коритнянская, Бидзиля, 2016] про деякі маловідомі
та надзвичайно цікаві факти з життя звичайних, а часом й «нетипових»,
мешканців тваринного світу музеїв.

ІМПРОВІЗОВАНЕ «ЛІТЕРАТУРНЕ КАФЕ» У МУЗЕЇ
Коцюбинська Н.М. (Чернігів)
Сучасний музей вже давно перестав бути тільки місцем для
зберігання та експонування колекцій старовини. В першу чергу,
сучасний музей – це місце для спілкування, для зустрічей і дискусій,
для відпочинку та отримання нових вражень, місце, де кожен відвідувач
може задовольнити свої естетичні потреби, адже, як стверджує Ф.
Вайдахер: «До специфічних завдань музею належить не інформування,
а створення можливостей для емоційного переживання» [1; 184].
Над виконанням цього завдання і працюють співробітники
Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М.М.
Коцюбинського. Певно, вже самі відвідини будинку письменника, де в
єдиному просторі поєдналися таємничий світ творчості і життєві будні
творця, викликають у людей певні емоції і переживання, можливість
доторкнутись до неповторної атмосфери родинного затишку, комфорту
залишаться в пам’яті надовго. Але цього замало, щоб відвідувач знову
й знову повертався до музею. Ми постійно мусимо пропонувати новий
музейний продукт для зацікавлення містян і тільки тоді, коли це буде
цікаво для них, музейні зали не пустуватимуть.
Вже кілька років поспіль у музеї діє цикл пізнавальних і мистецьких
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проектів, розрахованих на різні вікові категорії. Їх мета – розширення
музейної аудиторії. Більшість з них розраховані на дітей, оскільки це
найвдячніші відвідувачі. Це і «Музейна майстерня», і «Веселі канікули
у музеї», і спеціальні «Дитячі дні», й інтерактивні екскурсії та квести.
Однак дуже часто ми чули від дорослих відвідувачів, що їм хотілося
б проводити частіше вільні хвилини у музеї за чашкою ароматного чаю
і цікавим спілкуванням.
Саме на такі запити і виник мистецький проект «Михайло
Коцюбинський – знайомий незнайомець», який діяв протягом 2016
року. Для його реалізації потрібно було виготовити столики, мереживні
скатертини, придбати чайний посуд. Це потребувало певних фінансових
вкладень, однак вартувало того.
Круглі столики зробив музейний столяр, скатертини сплела доглядач
залів, посуд назносили з дому, таким чином зменшивши витрати. Отже,
матеріальна сторона проекту була забезпечена.
Найбільше хвилювало питання розміщення людей в інтерʼєрі
меморіальної вітальні без шкоди для експонатів та підлоги. Але і це
вирішилося згодом.
Отож 22 січня ми вперше запросили своїх гостей на чашку чаю в
дім Михайла Коцюбинського. Для створення відповідної атмосфери,
поки гості збирались і займали місця, студент музичного училища ім.
Л.Ревуцького Артем Бриль на роялі виконував класичні мелодії.
Ім’я Михайла Коцюбинського відоме кожному зі шкільної парти.
Звичне всім фото в підручнику: елегантний піджак, задумливий погляд,
підкручені вуса, одним словом – класик української літератури зі
стандартною біографією: народився, вчився, написав твори, хворів,
помер.
Чи можливо за всім цим розгадати людину, адже кожен письменник
– це перш за все – жива людина, з усіма своїми турботами і сумнівами,
радостями і печалями, тривогами і надіями.
Що переважає в письменнику: людина чи митець? Коли він
справжній: у колі сім’ї, з друзями, чи у своїх творах?
Новий проект від музею-заповідника М.Коцюбинського «Михайло
Коцюбинський – знайомий незнайомець» якраз і пропонував усім, хто
цікавиться постаттю письменника, спробувати розгадати таємницю
його буття, пізнати його справжнього. Зустрічі відбувалися один раз на
місяць. Кожного разу обиралася нова тема з життя письменника. За рік
проговорено такі теми: «Родовід Михайла Коцюбинського», «Історії про
кохання», «Крим очима Коцюбинського», «Нащадки Коцюбинських»,
«Капрійські сюжети», «Гуцульщина», «Літературні суботи», «Ходімте
в сад» та інші.
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Розповіді ілюструвалися цікавими фондовими матеріалами:
родинними фотографіями, старовинними листівками, ілюстраціями
до творів, фрагментами фільмів. Певна річ, що обов’язково звучали
фрагменти творів М.Коцюбинського, уривки з листування, на деякі
зустрічі запрошувались музиканти для створення особливо затишної
атмосфери.
В процесі роботи проект став мігруючий: якщо спочатку
планувалось всі зустрічі проводити тільки у меморіальній вітальні,
то згодом стало зрозуміло, що в цьому немає необхідності. Якраз
тематично дуже часто доцільно було розмістити наше «літкафе» (як його
вже стали називати між собою гості) в окремих розділах літературної
експозиції. Влітку збиралися на веранді, а восени взагалі перебралися
в актовий зал, оскільки долучилося багато відвідувачів і меморіальний
будинок не в змозі всіх вмістити. До речі, кількість місць початково
обмежувалась дванадцятьма, але до постійних відвідувачів кожного
разу долучалися нові і зараз уже налічується близько тридцяти гостей,
які ходять постійно. Довелося доробляти столи і скатертини. Проект став
популярним і коли дійшов до завершення, то всі висловили побажання
продовжувати такі зустрічі. Певна річ, що музей не може втрачати своїх
шанувальників, отож, новий рік розпочався новим проектом у такому ж
форматі «Михайло Коцюбинський. У колі друзів». На цих зустрічах ми
розкриваємо таємниці взаємин письменника з близькими друзями.
Слід зазначити, що проект вийшов за межі музею на широку
аудиторію, оскільки щоразу здійснюється запис передач на обласному
радіо у програмі «Мистецька палітра» за матеріалами наших зустрічей.
Отже, Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник
Михайла Коцюбинського давно вже перетворився на справжній
мистецький центр, в якому затишно і комфортно дорослим і дітям. А,
певно, саме це і є головним завданням кожного музейного колективу –
перетворити свій заклад на центр дозвілля громади, подарувати людям
можливість пережити яскраві враження та емоції.

КУЛЬТУРНИЦЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА «ІГРИ, РОЗВАГИ ТА ЗАБАВЛЯНКИ СТАРОГО
СУБОТОВА» ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ
МУЗЕЮ З ВІДВІДУВАЧАМИ
Кукса Н.В. (Чигирин)
Останнім часом все більшої популярності набувають інноваційні
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форми і методи взаємодії музейного середовища з соціумом. Сьогодні
традиційним екскурсійним обслуговуванням зацікавити пересічного
відвідувача стає все важче. Особливо гостро це відчувається серед
учнівського та молодіжного контингенту. І яким би відомим не був
музей, якою довершеною не була б його експозиція, з метою залучення
більшої кількості відвідувачів його працівники повинні прийняти
виклики часу і шукати нові форми залучення потенційних екскурсантів.
Час від часу наших гостей цікавило, що ми можемо запропонувати,
окрім екскурсії. Науковці відділу «Суботівський історичний музей»
НІКЗ «Чигирин», на території якого наявні три пам’ятки національного
значення, серед котрих найбільш затребуваною слід вважати
усипальницю Богдана Хмельницького Свято-Іллінську церкву, не маючи
постійної експозиції, намагаються різнопланово використовувати
історичний ландшафт, де окрім оглядової та тематичних екскурсій
проводяться майстер-класи, пізнавальні квести тощо. Згодом виникла
ідея об’єднати запроваджені раніше інтерактивні форми і методи
роботи у рамки культурницько-просвітницької розважальної програми
«Ігри, розваги та забавлянки старого Суботова». Основна мета атракції
– організація активного відпочинку населення різних вікових та
соціальних категорій в історичному середовищі на основі національних
традицій з максимальним використанням автентичного місцевого
матеріалу (від походження назви села Суботова до середини ХІХ ст.), що
позитивно впливає на виховання у молоді національної самосвідомості,
пробудження патріотичних почуттів. Адже яке ще село в Україні, окрім
Суботова, може репрезентувати безцінний віковічний духовний скарб –
ігри, розваги, забавлянки попередніх століть, які зумів зібрати і зберегти
перший у світі етнограф дитинства Марко Грушевський [2, с. 75-80]?
Оскільки територія відділу включає замчище Хмельницьких,
що знаходиться на мисі, тут наявні просторі майданчики, які й були
визначені як місця проведення атракцій. Особливо принадною виявилася
територія, прилегла до музейного об’єкта «Українська хата середини
ХІХ ст.», де облаштовано садибу селянина середнього достаткугончара. Після нетривалої екскурсії відвідувачі можуть поринути у світ
розваг середини ХІХ-ХХ століть. Враховано, що група може складатися
з людей різного віку – тут кожний може знайти для себе розвагу чи
заняття. Адже окрім рухливих ігор, естафети з використанням предметів
народного побуту, перегонів на соняшниках чи візках пропонуються
забавлянки «на кмітливість» – розморочування та заморочування морок
з мотузок, виготовлених з натуральних матеріалів; можна навчитися
виплітати віночок з польових квітів (за бажання учасники майстеркласу долучаються до власноручної заготівлі рослин для віночка – їх
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вистачає безпосередньо поблизу місця проведення майстер-класу).
Здавалося б, що може бути простішим виплітання такого віночка? Однак
з’ясувалося, що й це споконвічне заняття українців на сьогодні настільки
призабулося, що далеко не кожний навіть сільський мешканець може
його виконати. Особливо зворушує наших гостей місце проведення
цього майстер класу – це може бути призьба автентичної хати, якій
майже 200 років, застелена домотканою рядниною. А за несприятливих
погодніх умов майстер-клас проводиться у світлиці [3, с. 172-177].
Не менш затребуваним є і майстер-клас з виготовлення лялькимотанки. Його зазвичай проводять екскурсоводи відділу, а також
відома чигиринська майстриня-лялькарка Олена Черноус. За 15 хвилин
кожний бажаючий може навчитися крутити вузлову ляльку. Особливого
наповнення цьому по суті магічному дійству надає розповідь майстрині
про ляльку-мотанку як традиційний родинний оберіг українців.
Робиться акцент на тому, що найдавнішою відомою на сьогодні в Україні
є колекція саме суботівських вузлових ляльок кінця ХІХ - початку ХХ
ст., зібраних подружжям Марком та Марією Грушевськими. Невеличка
лялечка, виготовлена власноруч учасником майстер-класу, залишається
йому на згадку. Показово, що згадувані здавалося б традиційні жіночі
майстер-класи користуються неабиякою популярністю і серед хлопців
та молодих чоловіків.
Охоче долучаються відвідувачі і до майстер-класів з плетіння тинка
з гілок чи лози, виготовлення простих народних іграшок з підручних
матеріалів. При цьому наголошується, що всі ці нехитрі забавлянки
збережені попередніми поколіннями, не запозичені, і визначають
неповторний колорит Чигиринщини.
Програму не можна вважати сталою – постійно урізноманітнюються
види діяльності як її організаторів, так і учасників.
Запропонована відвідувачам атракція досить довготривала –
розрахована на 3-5 годин. Проте, зважаючи на побажання клієнтів,
практикується кілька скорочених її варіантів тривалістю 1-2 год.
Потенційними клієнтами можуть бути організовані групи, які
заздалегідь замовляють атракції. Однак поряд з цим практикується
залучення і спонтанних відвідувачів, переважна більшість яких – сім’ї,
які виявили бажання відвідати замчище Хмельницьких та «Українську
хату». Зазвичай це буває у вихідні та святкові дні, коли оглянути
пам’ятки Суботова приїздять численні екскурсанти. Як приклад вдалого
використання промоції можна назвати «Дні європейської культури
в Україні» (19-21вересня 2015 р.), коли було залучено більше 300
відвідувачів з різних регіонів країни.
Варто зазначити, що розроблено варіанти програми з врахуванням
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місця проведення, яким може бути і територія, прилегла до пам’ятки
ландшафту місцевого значення «Три криниці».
Атракція носить сезонний характер у зв’язку з тим, що Суботів
віддалений від міст з великою кількістю населення, і відвідувачів у
зимовий час доволі мало. Можна було б практикувати не менш цікаві
традиційні зимові розваги [1, с. 135-139].
Оскільки Суботів, широко відомий серед туроператорів та
пересічних громадян насамперед як мала батьківщина Богдана
Хмельницького, намагаємося рекламувати програму через соціальні
мережі. З цією метою створено групу «Ігри, розваги та забавлянки
старого Суботова» у Facebook і ВКонтакте. Час від часу афішки з новими
пропозиціями виставляються на сторінці «Суботівський історичний
музей» у Facebook.
На згадку про участь у атракції та з метою її подальшої популяризації
кожному з учасників видається посвідка з зазначенням його імені та
дати проведення, завірена мокрою печаткою, де вказано назву заходу.
Посвідка являє собою панораму Суботова кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Дана промоція доволі трудомістка і потребує спеціальної підготовки
аніматорів. У нашому випадку вони є місцевими мешканцями, які
добре орієнтуються у традиційних іграх та розвагах населення краю,
проводять збір польових матеріалів та мають наукові напрацювання з
відповідної тематики.
Колектив науковців відділу постійно у пошуках нових
інтерактивних форм і методів роботи з потенційними відвідувачами, що
сприяє популяризації культурної спадщини Чигиринщини.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ 1990 – 2010-ті рр.
Куцаєва Т.О. (Київ)
На поч. 1990-х рр. музейна галузь отримала потужний імпульс до
сталих змін. Політичні, соціальні та культурні трансформації змінили
її соціальну роль наприкінці ХХ ст. Однак на тлі системної кризи музеї
перетворилися в одні з найбільш недооцінених. У той же час, потенціал
музейників не змогли обмежити економічні та соціальні негаразди.
Одним із перших зачинателів нового напрямку музейної діяльності
– вивчення аудиторії, без тиску ідеології, став Дніпропетровський
історичний музей ім. Д. Яворницького, продовжуючи роботу,
розпочату в сер. 1980-х рр. [5]. Проте лише для поч. ХХІ ст. стало
характерним пожвавлення музейного простору. Приблизно в 2011–
2014 рр. спостерігалося підвищення уваги до андрагогіки, соціології,
маркетингу, фандрайзингу і менеджменту. Це відобразилося в кількості
публікацій, зокрема про аудиторію, відвідуванні України зарубіжними
фахівцями та відкритті нових структурних підрозділів, здебільшого,
в національних музеях. Проте після «сплеску» інтересу до тем (нами
накопичено бібліографію з більш ніж 300 україномовних назв), так і не
відбулося процесу сталих змін. Надалі втрата Криму, бойові дії на Сході
України та економічна криза загальмували низку позитивних процесів у
галузі, розірвали зв’язки багатьох музеїв, припинилися кілька музейних
проектів, що спонсорували благодійники.
Нині запити в Інтернеті, бібліотеках за ключовими словами з тем
відображають здебільшого напрацювання минулих років. Одними
з останніх публікацій із відображенням, наприклад, опитувань
відвідувачів і про музеї (2013 р.), стала дисертація О. Гайдай, єдине
фахове вітчизняне видання «Соціологія музею» та історіографічний
огляд здобутків музейної соціології за 1991–2015 рр. (всі 2015 р.) [3,
7, 9]. Аналогічний огляд щодо неформальної освіти дорослих (далі
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– НОД) та андрагогіку в музеях провели 2016 р. [8]. Тоді ж з’явився
єдиний український методичний посібник із музейного маркетингу [1].
Однак перелік не має справляти враження про стабільність фахових
публікацій. Це, радше, узагальнення попередньої роботи з малою
перспективою повторення. Адже з 1991 р. провели одне національне
опитування «Музеї України» (2010 р., мегаполіси), а державна статистика
оприлюднила порівняння кількості музеїв і відвідувачів єдиний раз, і
тільки за 12 років. Отже, стан музейної соціології нині неоднозначний.
Наявні дослідження та практики – це результати локальних ініціатив.
Повідомлення про «новинки» напрямку (музейне дитинство, музейна
людина, гендерні аспекти, розуміння відвідувачами «мови» експозиції)
майже не знаходять розвитку в практиці, опитуваннях. У той же час,
здобутки музейної соціології за 1990–2010-ті рр. підштовхнули нас
до пошуку нижньої хронологічної межі виникнення уваги музейників
України до відвідувача (на основі праць репресованого академіка ВУАН
Ф. Шміта 1910–1920-х рр.). На цьому тлі музейна педагогіка стала
найбільш зрозумілим музейнику видом діяльності. Це проявилося,
здебільшого, у роботи з дітьми шкільного віку, пошуку нових форм
позаекскурсійної діяльності для них. Вражаючим здобутком у цій
площині став тематичний покажчик фахової літератури Г. Панахид [12].
Музейна андрагогіка і НОД узагалі не усвідомлені музейною
спільнотою як окремі види діяльності. Публікації з тем на основі
української практики майже не з’являються. Досвід здобувається на
практиці або на основі фахової іншомовної літератури, яка більшості
музейників недоступна через «мовний бар’єр». Ті, хто «занурюються» в
тему, наслідують досвід тієї андрагогіки, що накопичений педагогікою.
У той же час, заходи, що проводяться (публічні лекції, позаекскурсійні
проекти для відвідувачів; взаємне підвищення кваліфікації музейників),
і є проявами НОД. Саме майстер-класи, воркшопи та «літні
школи» (наприклад, «Новітня школа екскурсоводів» НМІУ [11]),
перетворюючись у системну практику, мають надати музеям статус
«провайдерів НОД». Хоча проведення міжнародної акції «Дні освіти
дорослих» розпочалося в 1992 р. і підтримується ЮНЕСКО, вона
маловідома українським музеям. Так само, спроба зацікавити музеї
концепцією партисипативного управління і учасницькими практиками,
як новими видами комунікації з відвідувачами, хоча і відбулася 2016
р., але не знайшла подальшого відображення у музейних проектах,
публікаціях [13].
Музейний маркетинг, менеджмент і фандрайзинг, на жаль, і
досі розуміються виключно у формах збільшення надання платних
послуг (квитки, екскурсії) і пошуку спонсорів для виставок. У цих
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випадках, окрім мережі Інтернет і «усних легенд про…», чи не
єдиними україномовними «настільними книжками» музейників досі
залишаються праці музеолога Ф. Вайдахера (Австрія) і маркетологів
Котлерів (США) [2, 6].
На тлі названого, можна говорити й про імпульс до появи нового
напрямку музейної практики та музеологічних досліджень – музейної
евристики. Інтерес до неї виник приблизно в 2015 р. [10]. Нині одним із
результатів пошуків стало ґрунтовне, але єдине дослідження київських
науковців у 2017 р. [4]. Принагідно зазначимо, що при неоднозначних
процесах у галузі, актуалізація евристики та продовження локальних
досліджень аудиторії та маркетингу, є позитивними тенденціями
розвитку музейної сфери України, яка має колосальний потенціал
самовдосконалення та еволюції.
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ВАЖЛИВА РОЛЬ МУЗЕЮ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ПЕДАГОГІЧНОВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОВЕДЕННЯ
ЩОРІЧНИХ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМІВСЬКИХ ЧИТАНЬ)
Кучеренко І.І. (Переяслав-Хмельницький)
У місті Переяславі-Хмельницькому (Київщина) розташований
перший в Україні Музей народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав». На його території розміщено 13 тематичних музеїв. Серед
них чільне місце займає Музей класика єврейської літератури ШоломАлейхема.
Питання про створення музею обговорювалося декілька разів.
Перед науковими працівниками було поставлено завдання: під час
експедиції вести пошукову роботу, знайомитися з творчістю великого
земляка, записувати спогади старожилів, збирати речі побуту міщан. У
фондах історичного музею були представлені меблі та посуд XIX ст.,
а також твори Шолом-Алейхема українською, російською мовами та
їдишем. Значну кількість книг передала районна бібліотека.
Ідею створення музею гаряче підтримав відомий український
письменник Микола Бажан, який любив і добре знав твори ШоломАлейхема. Пізніше до нього долучився і єврейський письменник
Григорій Полянкер.
Десятого вересня 1978 року Музей класика єврейської літератури
відчинив свої двері для відвідувачів. Це був єдиний на той час музейний
центр єврейської культури в Україні.
Шолом-Алейхем — один із найвидатніших і найпопулярніших
єврейських письменників-класиків. Справжнє його ім’я — Шолом
Нохумович Рабинович. Народився 2 березня 1959 року в родині крамаря
у місті Переяслав.
Твори його перекладено на багато європейських мов. Його по праву
називають народним письменником. Він багатогранно, барвисто показав
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життя євреїв у колишній царській імперії, розкрив красу природи свого
рідного міста Переяслава, з яким пов’язаний життєвий і творчий шлях
письменника.
У своїх творах митець єврейської літератури показав людей, які
народилися та виросли у містечкових сирих будинках, у тісноті та
занедбаності. Шолом-Алейхема не можна уявити без України, як не
можна уявити і Україну без цього письменника. Його художні твори
відіграють значну роль у формуванні міжкультурних і міжнаціональних
зв’язків, сприяють взаєморозумінню і взаємозбагаченню внутрішнього
світу людей.
В цьому році ми відзначаємо 158-у річницю з дня народження
класика єврейської літератури та 101-у річницю від дня його смерті. В
зв’язку з цим виникає потреба ще раз наголосити на великому внеску
нашого земляка в розвиток світової літератури. Даний культурномистецький проект сприятиме пошуку нових форм популяризації Музею
письменника, вшануванню його пам’яті та залученні відвідувачів до
музею Шолом-Алейхема. Саме тому 14.05 2017 року у ПереяславіХмельницькому РБК були проведені Шолом-Алейхемівські читання,
присвячені 101-й річниці з дня смерті видатного класика єврейської
літератури « Мир вам!»
Головною метою заходу було: запросити до музею почесних гостей
єврейської громади міста; висвітлити питання перебування письменника
в Переяславі; ознайомити відвідувачів з творами, що були написані на
Переяславщині; провести декламацію уривків творів, написаних про
Шолом-Алейхема; ознайомити відвідувачів з музичним доробком митців
Переяславщини; популяризація музею класика єврейської літератури в
м. Переяславі-Хмельницькому.
Завдання, які передбачав захід – навчання етиці міжнаціонального
спілкування; ознайомлення з особливостями мови, побуту і традиціями
євреїв, що проживають на Переяславщині, зокрема із культурним
надбанням, релігійними звичаями, народним етикетом, традиціями
гостинності; формування усвідомленої соціальної і громадянської
позиції.
При ознайомленні з культурою євреїв, що проживають на
Переяславщині, звернути увагу на національні особливості, багатство
культури і її взаємопроникнення, на менталітет, етичні ідеали; виховання
почуття поваги до мови, традицій і культурно-історичної спадщини
єврейського народу.
Перед початком заходу із вітальними словами до учасників та
глядачів звернулися заступник мера міста Губенко Валентина та Почесна
жителька міста, член товариства єврейської культури – Гехтман Ціля.
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Учні 1-го курсу навчання за професією кухар-кондитер ДПТНЗ
ЦПТО розповіли про життєвий та творчий шлях письменника,
продекламували уривки із творів письменника та вірші сучасних
поетів, які присвячені єврейському митцю. Музичний дарунок – пісню
«Українська родина» виконали вихованки вокальної студії «Камертон»
НЦК «Зустріч» Нємова Анна та Комлякова Валентина. Цікаво та із
гумором глядачі сприйняли сценку із твору Шолом-Алейхема «Тев’ємолочар», яку показав народний театр районного будинку культури. Із
захопленням всі присутні подивилися єврейський танок у виконанні
колективу «Каприз» ЗОШ №7. Завершився захід піснею «Мамині очі»,
яку виконало тріо вокальної студії «Камертон» Кубинець Вікторія,
Аркелян Дана та Лазоренко Вікторія.
Таким чином щорічні Шолом-Алейхемівські читання, які були
проведені у Переяславі-Хмельницькому 14.05.2017 року, вкотре
продемонстрували, що Музей класика єврейської літератури ШоломАлейхема відіграє важливу роль у педагогічно-виховній діяльності
як міста, Переяславщини, так і в межах усієї України. Цей важливий
освітньо-виховний захід сприяє розвитку етнонаціонального
порозуміння між українцями, євреями та іншими етнічними
спільнотами, які споконвіку мешкають на теренах України. Щорічні
Шолом-Алейхемівські читання спонукають до пошуку нових напрямів
та вдосконалення форм та методів роботи з цільовою учнівською та
молодіжною аудиторією, та поглиблюють виховний і позитивний вплив
на молоде покоління українських громадян та популяризацію єврейськоукраїнських взаємин.

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МУЗЕЄФІКАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЗБРОЇ» У ВНЗ
Лупаренко Г.В. (Київ)
Серед різноманітних предметів, що ілюструють історію людства,
є одна група артефактів, що примушує зупинитись та замислитись
відвідувача музею, є об’єктом захопливого колекціонування, є
предметом, що дуже часто використовуються. Це зброя. Іноді складно
однозначно пояснити відчуття відвідувача музею, що бачить зброю
в експозиції: цікавість, трепіт, відраза, але дуже рідко – байдужість.
Співробітники музею використовують цю «особливість». За допомогою
зброї ілюструють окремі аспекти, питання чи проблему, що сприяє
реалізації мети музею чи виставки.
180

Один з розроблюваних законів про зброю зазначає: «Зброя –
пристрій або предмет, спеціально сконструйований або пристосований
для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного
впливу на живі чи іншого роду об'єкти та цілі» [1].
Зброя тісно увійшла в буття людства, і відобразити життя окремо
взятої люди, а тим паче групи людей, без неї неможливо. В давнину
зброя має чіткі риси універсальності, придатна як для полювання,
так і до боротьби з людиною. Зброї надавали різного символічного,
сакрального значення. Вона виступала як втілення влади, незамінним
атрибутом окремої статі чи групи.
Ускладнення суспільних відносин веде і до ускладнення зброї.
Тип зброї, колективної чи індивідуальної, штучна чи стандартизована
– її характеристики відповідають певному рівню суспільного розвитку,
конкретному періоду розвитку людської цивілізації. Зброя втілює рівень
розвитку науки і техніки конкретної епохи, народу. Фіксує сировинну
базу, технологію, інструментарій, рівень освіти як виробника так і
користувача, замовника.
Зброя ілюструє історичний шлях, пройдений народом. Яскравим
прикладом є особливе її місце в культурі Японії. Загалом в етнографії
національні риси окремого народу фіксуються і в зброї – національна
зброя: турецький «ятаган», непальський «кукрі», англійський довгий лук.
Широко відоме використання зброї в якості нагороди. Що пов’язано
з самоцінністю зброї як матеріального предмета. Надзвичайну цінність
мала трофейна зброя – символ переможеного ворога та пам’ятка про
непересічні воєнні події. Зброя включена в нагородні системи різних
країн. Виготовлена майстрами та оздоблена ювелірами, перетворювалась
у справжній витвір мистецтва. Відомі випадки, коли мистецькі школи
стверджувались, набули значення національних через оздоблення зброї
та предметів озброєння [2].
Надзвичайно важливим є усвідомлення того, що тип зброї має
відповідати можливостям її користувача, вона має бути ефективною
для виконання своїх функцій, відповідати потребам конкретної армії
та воїна. Конкретні зразки зброї фіксують і доносять до нашого часу
інформацію про власника, користувача, замовника, антропометричні,
фізичні, психологічні характеристики користувача, його світоглядні й
мистецькі вподобання.
Саме зброя як технічний предмет, найповніше втілює рівень
розвитку науки і техніки окремої держави. Практично всі найновіші
досягнення науки і техніки перш за все втілюються в зброї. Адже це
саме та сфера, яка в першу чергу дає перевагу за можливого конфлікту,
безпеку [2].
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Отже зброя комплексно втілює різноманітні аспекти людської
діяльності. Вона представлена у переважній більшості музеїв
краєзнавчих, історичних. Більше того, в меморіальних музеях серед
предметів, що відображають діяльність видатних осіб, часто теж
представлена зброя. Особливості промислового виробництва в СРСР,
а саме переважання ВПК, неодмінно відображаються в музейництві.
Фонди більшості музеїв підприємств включають предмети, що
відносяться до зброї, озброєння, військової техніки чи амуніції, а
найчастіше є деталями чи складовими систем озброєння. Навіть в
більшості художніх музеїв серед творів станкового живопису нерідко
є зображення військових в одностроях зі зброєю, батальних сцен і т. п.
Таким чином, співробітнику музею неминуче доведеться зіткнутися
з потребою атрибуції, опису чи експертизи зброї. Взявши до уваги те,
що зразки зброї мають досить чіткі хронологічні межі побутування,
використання знання з історії зброї дозволять більш чітко визначити
датування події, яка пов’язана з конкретним предметом озброєння.
Найповніше зброю як особливий феномен матеріальної культури
вивчає зброєзнавство. «ЗБРОЄЗНАВСТВО – спеціальна історична
дисципліна, яка вивчає як предмети озброєння (ручну зброю, військ.
техніку та військ. спорядження), істор. закономірності їх виникнення,
розвитку, використання й поширення, так і закономірності виникнення,
розвитку й поширення пов'язаних з їх виробництвом технологій. Головне
завдання зброєзн. полягає в комплексному вивченні різноманітних
предметів озброєння як джерела історичного, а також у подальшій
розробці зброєзн. методів дослідження» [3].
Зброєзнавство викладається в курсі спеціальних історичних
дисциплін, яких нараховують кілька десятків. Отже час, відведений
дисципліні, критично обмежений, а частіше взагалі відсутній.
Хоча в окремих вузах надається більша увага викладанню саме
курсу зброєзнавства. Наприклад, курс «історичне зброєзнавство»
пропонується студентам спеціальності «Історія» Запорізького
національного університету. Матеріали курсу дають можливість
виявити певні особливості: завдання курсу – розкрити предмети
озброєння як історичне джерело; більша частина годин відводиться на
вивчення холодної зброї; в курсі викладається також військова техніка;
розвиток зброї ХХ–ХХІ ст. викладається в одній темі; «викладання
ведеться на прикладі конкретних битв, війн, колонізацій різних країн,
військово-політичної історії світу» [4]. Національний університет ім. Т.
Шевченка пропонує освітню програму «Військова історія», де студенти
мають можливість вивчати «історію воєнних конфліктів, збройних сил,
мілітарної культури як цивілізаційних явищ від давнини до сьогодення».
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Загалом подібні курси надають більше теоретичні знання, що в
руслі їх призначення є логічним, закономірним. Курси зброєзнавства
грунтуються в основному на дослідженнях істориків, археологів.
Особливістю вітчизняного зброєзнавства є порівняно менший із
зарубіжним досвід вивчення зброї ХІХ, ХХ ст., особливо вогнепальної
зброї. Характерне уявлення про те, що історичну цінність має виключно
антикварна та старовинна зброя. Проте для таких предметів, що
ілюструють діяльність вчених та інженерів, хронологічні критерії
не є важливими. Це пов’язано з законодавчим обмеженням права
володіння вогнепальною зброєю в СРСР. Дещо покращила цю ситуацію
лібералізація законодавства в Україні. Найбільш детально опрацьоване
зброєзнавство археологами. Дослідники археологічної зброї не мали тих
критичних обмежень доступу, що стосується зброї нового і новітнього
часу. Внаслідок цього існує серйозна проблема усталеної зброєзнавчої
термінології. Прослідковуються тенденції щодо застосування застарілих
термінів, що не відповідають сьогоденню, так і копіювання іншомовних
слів – в чому теж немає потреби.
Зброю досліджують також криміналісти, військові і представники
величезної кількості спеціальностей та фахів. Але вивчаючи один
об’єкт, вони зосереджуються на окремих предметах дослідження.
Результати їх наукових пошуків теж цікавлять істориків і за потреби
використовуються музейниками.
На кафедрі музеєзнавства та пам’яткознавства факультету
культурології КНУКІМ викладається з 2007 року дисципліна
«Музеєфікація та експертиза зброї». Основа курсу – зброєзнавство
з поглибленим розкриття аспектів, що знадобляться майбутньому
музейнику. До цих аспектів можна віднести: правила безпеки
поводження зі зброєю; ознайомлення із законодавством, нармативноправовими актами в сфері використання зброї; ознайомлення з основною
термінологією; поглиблене вивчення конструкції зразків зброї; детальне
опрацювання класифікації зброї; принципи та прийоми експонування
зброї; методика проведення експертизи.
«Музеєфікація та експертиза зброї» – спроба викласти систему
знань, вмінь і навичок, які необхідні музейнику для атрибуції, вивчення,
опису, дослідження, інтерпретації, публікації, експонуваня, консервації,
зберігання та збереження зброї. Дисципліна знайомить з основними
методами та прийомами музейного показу зброї. Значна частина курсу
стосується історії розвитку зброї, розкриття закономірностей еволюції
як загальної так і внутрішньовидової. Поглиблене ознайомлення
з конструкцією, технологією виробництва та використанням зброї
надасть музейнику той запас знань, що дозволить йому розкрити зброю
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відповідно до завдань реалізації мети музею.
Потреби сьогодення вимагають надавати більшу увагу вивченню
конструкції зброї, в тому числі і з позиції безпеки співробітника
і відвідувача. Значна кількість зразків сучасної зброї зявляється в
експозиції. Зразки виготовленні з матеріалів та речовин, специфіка
використання, зберігання яких є доволі мало вивченими. Використання
нових матеріалів для виставкового обладнання, обладнання фондосховищ
іноді призводить до неочікуваного негативного результату [5]. Тому ці
аспекти потребують дослідження.
Дисципліна є не лише цікавою, а й актуально необхідною для
підготовки фахівця-музейника. Залучення більшої кількості науковців
до проблем зброєзнавства, вивчення феномену зброї, сприятиме як
поглибленню наукового знання, так і вирішення ряду вищезазначених
проблем цієї дисципліни, зокрема відпрацюванню термінології.
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МУЗЕЇ В СУСПІЛЬНОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ
Маньковська Р.В. (Київ)
Розвиток світового музейництва впродовж ХХ ст. визначив
його вагоме місце і соціокультурну роль у сучасному суспільстві.
Визнання міжнародною спільнотою впливу музеїв на суспільні
процеси обумовили зміну формату музейної діяльності, розширення
та зміцнення їх соціальних та комунікативних функцій. Нові тенденції,
викликані суспільною вагою музею, характеризуються поступовим
відходом у музейній практиці від класичних форм та націлені на
вирішення завдань щодо розширення аудиторії шанувальників музеїв,
налагодження змістовного діалогу між музеєм і відвідувачем засобами
музейного предмету.
Суспільство, осмислюючи свою історію, зберігаючи і примножуючи
скарбницю історико-культурної спадщини, формує у кожного
громадянина почуття бережливого ставлення до минувшини свого
народу, пам’яток історії і культури, а, отже, воно життєздатне, спроможне
творчо розвиватись. Сучасний музей тільки йому притаманними
специфічними засобами репрезентує духовні здобутки минулих епох,
допомагає збагнути нерозривний зв’язок між давніми та майбутніми
часами і віднайти відповіді на актуальні питання сьогодення.
Перед музеями України стоїть низка непростих завдань,
пов’язаних з перебудовою, окрім іншого, і експозицій, з відтворенням
малодосліджених сторінок національної історії, впровадженням
сучасних форм діалогу з відвідувачем, пошуком шляхів подальшого
розвитку і реалізації свого широкого потенціалу. Серед різноманітних
засобів впливу музею на суспільство через спілкування з відвідувачами
є експозиція, де музейний артефакт здатний не лише виконати
пізнавальне призначення, але й через концептуально вибудовану
експозицію викликати певний емоційний стан: схвилювати, втішити чи
обурити відвідувача, змусити його до певних роздумів [2].
Безсумнівно, питання експозиційного показу, з врахуванням
особливостей колекцій, кожен музей вирішує по-своєму, але вкрай
важливою є музейна комунікація, налагодження своєрідної розмови між
представленими артефактами і відвідувачем. В Івано-Франківському
краєзнавчому музеї такий діалог встановлюється через використання
«музейної пропедевтики» – залучення відвідувача до специфічного
простору музейної експозиції, розрахованої на незвичайну подорож
у часі через ефект присутності. У Кременчуцькому краєзнавчому
музеї етнографічну колекцію розмістили в інтер’єрі української хати
з фрагментом селянського подвір’я. Національний історичний музей
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ім. Д. І. Яворницького (м. Дніпро) запропонував власну структуру
експозиційного комплексу «Місто», де значна увага приділяється не
лише історії, але і духовному, політичному життю міста, унікальним
подіям, що відбувалися в ньому, широкому колу його історичних діячів.
Останнім часом у музейних експозиційних концепціях
простежується тенденція до особистісного фактора, зміщення акцентів
з політичної історії на людину в історії, її суспільної діяльності.
Своєрідний процес «олюднення» історії країни виніс у центр уваги
конкретну особистість з її досягненнями та поразками у пошуках
істини. У Луганську музейна експозиція розповідала про лексикографа
Володимира Даля (псевдонім Козак Луганський), письменника Бориса
Грінченка, педагога Христину Алчевську, поета Володимира Сосюру,
політв’язня та очільника Гельсінської групи, Героя України Миколу
Руденка, долі яких пов’язані із Луганщиною. За сприяння музейників
у Лутугінському районі, неподалік Юр’ївки, у невеличкій кімнаті
Білівської гімназії створено літературний музей, що з грудня 2005 р.
носить ім’я Миколи Руденка, кімната-музей письменника створена в
Алчевській середній школі № 1, де він навчався [1]. У Хмельницькому
обласному краєзнавчому музеї на правах філії з 1989 р. діє Літературномеморіальний музей Анни Ахматової у селі Слобідка-Шелехівська
Деражнянського району, де збереглися будинок та могила І. Горенко –
матері поетеси, тут щорічно проводяться Ахматовські читання [3].
Традиційними для музеїв стали наукові конференції та видання
музейних збірників. Високий науковий рівень, різноманітне коло
питань, широкий резонанс серед фахівців мають музейні конференції
Києва, Чернігова, Львова, Житомира, Запоріжжя, Дніпра, Луцька. З 1991
р. Запорізький обласний краєзнавчий музей спільно з університетом
видає щорічний альманах «Старожитності Степового Причорномор’я
та Криму», Донецький – з 1993 р. видавав краєзнавчий збірник
«Літопис Донбасу» та «Археологічний альманах», у Дніпрі в 1990-х рр.
побачили світ наукові збірки «Скарбниця рідного краю», «З минувшини
Подніпров’я». У Фастові з 1993 р. виходить періодичний науковоінформаційний бюлетень «Прес-музей», який розповідає про численні
заходи колективу: науково-краєзнавчі конференції, круглі столи, лекторії
для школярів та студентської молоді, тематичні семінари, дискусійні
клуби, «археологічні майстерні» [6, с. 31–32].
Відзначаючи суспільнотворчу роль музеїв, акцентуємо увагу на
їхній просвітницькій функції, активному залученні музейних закладів
до освітніх процесів. Наголошуючи на поглибленні гуманітаризації
системи знань, відводимо важливе значення музейній педагогіці,
яка значно збільшує вплив музеїв на сучасне суспільство, сприяє
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вихованню в молодого покоління поваги до історії, національної
культури, збереження духовного надбання. Таким чином, в єдиний
вузол пов’язуються виховна робота в освітніх закладах та музейна
діяльність [4]. Зокрема, у навчальному процесі особливої ваги набуває
краєзнавчий сегмент. Підговлений у 2015 р. за ініціативи та активної
участі Національної спілки краєзнавців України навчальний підручник
«Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів
сприятиме ефективному використанню музейних краєзнавчих колекцій
в освіті, вихованню в студентської молоді почуття патріотизму та
національної гідності [5]. Саме на цьому наголошували відомі педагоги
минулого, зокрема Софія Русова: «Ми збудуємо таку школу, котра б вся
була пройнята національним свідомим натхненням, яке виявить вільно
увесь наш національний духовний склад і міцно з’єднає нас з рідним
краєм, з рідним людом» [7, с. 229].
Комплексний характер музеїв краєзнавчого профілю, які
об’єднують археологічні, геологічні, природничі, нумізматичні,
історичні, етнографічні, мистецькі колекції, дозволяє ознайомитися
з різноманітними аспектами життя краю, простежити особливості
історичних подій, специфічні риси культурних здобутків, які належить
розглядати в контексті розвитку загальноукраїнського і світового
історичного та культурного процесів. Пізнавально-освітня функція
утвердила сучасний музей як провідний багатофункціональний
культурний центр. На початку ХХІ ст. констатуємо творчий розвиток
концепцій «живого музею», «дослідної лабораторії», започатковані на
початку ХХ ст. видатними українськими музеєзнавцями Ф. Шмітом, В.
Дубровським, Ф. Ернстом.
Музей завжди буде залишатися скарбницею історико-культурної
спадщини. Зміни, які відбуваються в суспільному житті, розвиток
наукових знань, удосконалення засобів і методів музейного показу
ставлять перед сучасними музейниками нові завдання з використання
наукового, просвітницького, естетичного, морального і економічного
потенціалу музейного закладу, всебічного розкриття його широких
можливостей. Ми є свідками того, як поступово музей стає центром
соціокультурного життя та суспільної комунікації, під впливом якого
громада спроможна змінюватись і продуктивно розвиватись.
Неможливо переоцінити роль музеїв у гуманітарних процесах
сучасності. Пізнавальні, освітньо-виховні напрями їхньої діяльності
залишаються незамінними у формуванні високоосвіченої та національно
свідомої людини і громадянина. Через автентичний предмет музей
здатний говорити з людиною, впливати на її світобачення та свідомість,
творити соціокультурне середовище, сприятливе для її розвитку, де
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вкрай необхідною є культурно-просвітницька складова музейної
діяльності. Пройшовши довготривалий шлях розвитку і увібравши
нові тенденції сучасного життя, музеї утверджують своє власне місце в
суспільнотворчих процесах України.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бугаева Н. На добрую память // Материалы краеведческих
чтений, посвященных 90-летию со дня рождения Н. Руденко, известного
украинского писателя, правозащитника, Героя Украины. 16 декабря
2010 г. // Луганская областная универсальная научная библиотека им.
А. М. Горького.
2. Велика Л. П. Музейне експозиційне мистецтво / Л. П. Велика;
Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 160 с.: іл.
3. Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової в с.
Слобідка-Шелехівська: путівник / Упр. культури, туризму і курортів
Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. літ. музей. – Хмельницький:
Поліграфіст-2, 2009. [Електронний ресурс] // Національна парламентська
бібліотека України. – Режим доступу: lib.nplu.org/object.html?id=5485.
4. Медведєва І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності: Навч.
посіб. / І. М. Медведєва; М-во освіти і науки України, Донбас. держав.
машинобуд. акад. – Краматорськ: [б. в.], 2009. – 59 с.
5. Науковий архів Національної спілки краєзнавців України.
6. Неліна Т. В. Деякі питання становлення краєзнавчого музею
Фастівщини // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи.
– К., 1999. – 158 c.
7. Русова С. Ф Націоналізація школи / С. Ф. Русова // Вибрані
педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ МУЗЕЇВ
РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Машталір В.В. (Київ)
Після поразки у визвольних змаганнях і встановленні
радянської влади в Україні створюється мережа музейних установ.
Військова тематика, історія та діяльність Червоної армії знаходить
відображення в історичних, краєзнавчих музеях, а також у музейних
кімнатах військових частин [1, С. 197-199; 2, С.4-5]. До 1940 року
в Україні працювало близько 140 музеїв – історичних, історикокраєзнавчих, мистецьких, меморіальних [3]. Окремо, як різновид
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історичних музеїв, військово-історичні музеї в той час не виділялися.
З перших кроків становлення радянської влади, яка не мала своєї
власної історії та історії свого війська, розпочинається приділення
великої уваги партійного керівництва до створення армійських музеїв,
музеїв трудової слави, кімнат бойової (трудової) слави та кімнат історії
військових частин, що організаційно входили до складу військових
округів, які дислокувалися на території України.
В радянські часи територія України славилася наявністю великої
кількості військово-навчальних закладів та військових частин, які
входили до складу дивізій, ті в свою чергу в армії та українські округи.
Після визволення Києва шостого листопада 1943 року вже у березні
1944 року уряд України ухвалив постанову “Про виставку професійного
озброєння і техніки у місті Києві”, яку намічали відкрити у Пушкінському
парку (неподалік від кіностудії О.Довженка і палацу культури заводу
“Більшовик”). 25 лютого 1945 року виставка була урочисто відкрита. На
ній було представлено понад п’яти тисяч експонатів (трофеї чотирьох
Українських фронтів) [4].
19 травня 1944 року уряд України ухвалив постанову про організацію
нової виставки “Партизани України в обороні проти німецькофашистських загарбників”, яка була відкрита 30 квітня 1946 року в
Києві в будинку, де тепер знаходяться комісії Верховної Ради України
(вул. Грушевського, 18). У залах на двох поверхах перед відвідувачами
було розміщено 15 000 експонатів. Ці дві виставки були відкриті для
відвідування до осені 1951 року. Починаючи з 1951 року подібні виставки
трофеїв Червоної армії в Києві, та й взагалі в Україні не проводилися.
Значна частина експонатів, надто великогабаритна військова техніка
– танки, самохідні артилерійські установки, артилерійські системи,
літаки тощо – пішла на металобрухт, менша частина була передана до
різних музеїв і використовувалась в їх експозиціях чи зберігалась у
фондосховищах [1, С. 198-200].
Так, з формуванням таких військових закладів, як Воєнної академії
військ протиповітряної оборони, Київського воєнного суворовського
училища, Київського вищого воєнного інженерного училища зв’язку,
Київського вищого танкового інженерного училища, Київського
вищого загальновійськового командного училища, Київського вищого
інженерного радіотехнічного училища, Київського вищого морського
воєнно-політичного училища, Київського вищого воєнного авіаційного
інженерного училища, Харківського вищого танкового інженерного
училища, Харківського вищого воєнного авіаційного училища льотчиків,
Чернігівського вищого воєнного авіаційного училища льотчиків,
Донецького вищого воєнно-політичного училища інженерних військ і
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зв’язку, Васильківського воєнного авіаційного технічного училища та
Житомирського вищого училища радіоелектроніки одразу розпочалися
заходи щодо формування військових музеїв училищ. Зазначені
музейні утворення прославляли, в першу чергу, бойові подвиги героїввипускників, зберігали їх особисті речі та розповідали про славетні
військові традиції навчального закладу [5].
Військові частини радянської армії, що дислокувалися на території
України, створювали в переважній більшості, в тому числі позаштатні,
кімнати бойової слави або кімнати історії військової частини.
Так, наприклад, відповідно до наказу командувача військами
Київського Червонопрапорного воєнного округу від 20 липня 1985 року
№ 95 “Про підсумки участі армійських музеїв і кімнат бойової слави,
музеїв трудової слави і кімнат історії частин округу в Всесоюзному
огляді науково-просвітницької роботи музеїв, присвяченому 40-річчю
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні”, найбільш
вагомих результатів в ході зазначеного огляду отримати кімнати бойової
слави наступних військових частин: 32527, 19679, 61610 та 01094 [5].
У 1956 році при Київському окружному будинку офіцерів (тепер
– Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних Сил України, вул.
Грушевського, 30/1) було засновано воєнно-наукове товариство, члени
якого вивчали і узагальнювали досвід Великої Вітчизняної війни 19411945 років, займалися пропагандою воєнно-наукових знань, воєннопатріотичним вихованням підростаючого покоління.
Шостого листопада 1967 року був відкритий Музей історії військ
Червонопрапорного військового округу за рішенням Командувача
військового округу генерал-полковника (з 1977 року Маршала
Радянського Союзу) В.Г. Куликова [6, С. 145-148]. Музей розмістився в
приміщенні окружного будинку офіцерів.
Музей історії військ Київського Червонопрапорного округу діяв до
проголошення незалежності України. У 1991 році він був розформований.
Частину експонатів вивезли до Москви, чимало документів і матеріалів
– до Центрального музею Збройних Сил України [1, С. 195-196]. При
великий жаль, подібну долю наслідували інші військово-історичні
музеї, що формувалися та функціонували в період радянської доби на
території України.
Такий чином, музейний світ у цілому і всі його елементи
знаходяться у постійному русі, котрий, як свідчить історичний досвід,
то згасає, то посилюється, і радянська доба тому є яскравим прикладом,
коли при її становленні військово-історичні музеї перебували у точці
максимальної рухливості, а при її розпаді – у динамічній мінливості.
Наступний виток розвитку військового музейництва розпочався вже при
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незалежній Україні, але це окремий напрямок наукового дослідження,
якому сьогодні приділяють уваги багато науковців.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ
НАУКВО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ЧОКМ
Михайлюк М.І. (Чернівці)
На даному етапі існування музейних закладів, практично в кожному,
досить активно проводяться дослідження, які дають можливість
вивчення й аналізу музейної аудиторії за різними аспектами. Вивчаються
вікові та соціальні характеристики, вплив музею на формування
світогляду та накопичення знань як учнівської молоді і школярів, так
і дорослих відвідувачів, фактори впливу на показники відвідування,
зміни вподобань сучасного відвідувача і т. ін. Нас зацікавили статистичні
показники. Завданням дослідження було розглянути організовану
музейну аудиторію шкільного віку. Ця категорія завжди давала чималий
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відсоток відвідувань від загальної маси платних відвідувачів (близько
40%). На активність відвідування музею зазначеною аудиторією
впливає багато факторів: навчальний процес, зацікавленість педагога,
місцезнаходження навчального закладу, навіть погода тощо. Треба
враховувати і своєрідну сезонність відвідувань музею. Для нашого міста
це березень/квітень-червень і жовтень-листопад.
Особливо зазначимо, що наразі музей має серйозну конкуренцію
з боку сфери послуг і розваг. Скромна реклама музейного продукту,
нажаль, не може достойно конкурувати з агресивним просуванням
ринку розваг. І саме зазначена вікова категорія виявляється найбільш
психологічно незахищеною від впливу сучасної реклами. Вважаємо,
що сукупність цих причин певною мірою позначилася на відвідуванні
музею учнями шкіл: 2013 – 41%, 2014 – 37,4%, 2015 р. – 35,5%; 2016 р. –
38,2% [1] від загальної кількості платних відвідувачів. Саме тому головна
мета цього дослідження – проаналізувати динаміку потреб зазначеної
вікової групи і, зважаючи на вказані проблеми, знайти шляхи залучення
до співпраці з музеєм. В цьому ж полягає й актуальність досліджуваної
теми. Хронологічні рамки дослідження – 2013-2016 роки.
Музейна діяльності орієнтована на декілька напрямків науковоосвітньої роботи. За останні роки в ЧОКМ, як і в більшості музеїв
України, велику увагу стали приділяти виставковій роботі, створенню
різних програм для цільових аудиторій. Але найбільш сталою,
розповсюдженою, апробованою формою залишається екскурсія. В
дослідженні, насамперед, нас хвилювало співвідношення екскурсій по
відділах музею і так званих тематичних екскурсій, розподіл екскурсій по
вікових категоріях шкільної аудиторії, теми, які мають пріоритет у всіх
вікових категоріях. Звісно, тут доцільно було б провести співвідношення
оглядових екскурсій з тематичними, але, на жаль, оглядові екскурсії як
такі в ЧОКМ не проводяться.
В ЧОКМ екскурсії можна поділити на 2 види: експозиційні та
виставкові. Експозиційна екскурсія більш розширена ніж виставкова,
вона розкриває різні аспекти історії міста, краю, регіону. Хронологічні
рамки експозиційної екскурсії – визначаються назвою експозиційного
відділу. Виставкова екскурсія присвячується розкриттю конкретної
теми, проблеми [2]. Зокрема, перш за все сюди можна віднести
екскурсії по відділу природи, оскільки природничої експозиції як такої
в музеї не існує, та екскурсії по виставках відділу новітньої історії.
Ми не враховували до цієї групи лекції по музейних виставках, які
співробітники проводять в навчальних закладах.
Після проведення аналізу кількості організованих платних
екскурсійних груп (ми не враховували безкоштовних відвідувачів з
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об’єктивних причин, як зазначалося вище) можна говорити про більший
попит на екскурсії по виставці відділу природи: 82% від загальної
кількості екскурсій зазначеної категорії відвідувачів, решта становлять
експозиційні екскурсії. На наш погляд, така ситуація не є позитивною.
Як свідчать результати психолого-соціологічних досліджень, зокрема
і нашого музею, діти, особливо учні молодшої і середньої школи, не
представляють собі музей як цілісний організм. В результаті в уявленні
дитини залишається уривковий образ музею, саме того що вони почули
під час екскурсії [3].
Якщо аналізувати розподіл екскурсій по вікових категоріях, то
бачимо наступну картину. З загальної кількості екскурсій на початкову
школу виходить – 50%, 5-8 кл. - 20%, 9-11 кл. – 30%. З них виставкові
екскурсії складають 70% від загальної кількості організованих екскурсій
зазначеної вікової категорії. А в середині самої групи показники
розподілилися наступним чином: 5-8 кл. – 26%, 9-11 кл. – 26%, 1-4 кл. –
48%, В групі тематичних екскурсій ми виокремили своєрідні підгрупи:
тематичні в постійній експозиції, екскурсії по виставках. Найбільш
зацікавленою в екскурсіях в постійні експозиції виявилася категорія
9-11 кл. (34%) і 5-8 кл. (29%), і зовсім невеликий відсоток початкової
школи (14%). Це переважно екскурсії по експозиції відділу новітньої
історії.
В музеї на даний момент діють 2 постійні експозиції та 7
стаціонарних виставок та 2 розділи стаціонарної експозиції, де
проводяться екскурсії.
Експозиції:
1. Буковина у складі Молдавського князівства та Австрійської
імперії (середина XIV – початок XX ст.).
2. Наш край у першій половині ХХ ст. (1900-1940 рр.).
Розділи експозиції:
1. Чернівецька область у роки Другої світової війни.
2. Культура краю (середина ХХ-початок ХХІ ст.).
Виставки:
1. Вода – скарб, яким ми нехтуємо.
2. Тваринний світ Буковини.
3. Народний одяг та ремесла Буковини ХХ ст.
4. Традиції календарних свят на Буковині.
5. Життєві шляхи Буковини (до 75-річчя утворення Чернівецької
області).
6. Чернівецька область за роки незалежності.
7. АТО: «За Україну, за її волю».
Аналізуючи попит на конкретні теми, бачимо, що для учнів
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найчастіше замовляють теми: Тваринний світ Буковини – 56%; Буковина
у складі Молдавського князівства та Австрійської імперії (середина XIV
– початок XX ст.) – 20%; Наш край у першій половині ХХ ст. (1900-1940
рр.) - 20%; Чернівецька область у роки Другої світової війни – 4%.
Виставки затребувані у 1-4 кл. (38%) і 9-11 кл. (33%). Учнівська
молодь середнього віку менш активна (29%). Молодша школа відвідує
виставки найбільше в період роботи пришкільних таборів (6%).
Найбільш затребуваними стали виставки відділу природи («Тваринний
світ Буковини»), історії краю («Чернівецька область в роки Другої
світової війни», «АТО: За Україну, за її волю»), етнографічні («Народний
одяг та ремесла на Буковині поч. ХХ ст.»). Такі показники для постійної
експозиції і виставок цілком закономірні. Адже в середній і старшій
школі відвідування музею майже завжди пов’язано з навчальним
процесом.
У недостатній відвідуваності учнями музею можна виокремити
кілька варіантів вирішення проблеми. Активна співпраця з управлінням
освіти міста та області. Відзначення знаменних дат і свят, які допомагають
залучити школярів (та й не тільки їх) до музею. Проведення реекспозиції
окремих залів музею. Створення конкурентоспроможного музейного
рекламного продукту тощо.
Питання, які ми спроможні вирішити, і частково почали це
робити (всі відділи краєзнавчого музею) – це, в першу чергу, розробка
тематичних екскурсій для різних вікових категорій шкільної аудиторії.
Наприклад, науково-освітнім відділом музею, на підставі наданих
відділами тем, було розроблено буклет для шкіл міста та області «Музей
та школа: спільна мета», де пропонується навчальним закладам екскурсії
по експозиціях та виставках музею, тематичні екскурсії та теми лекцій,
які читають наші співробітники для школярів. Треба звернути увагу і на
створення проектів для учнівської молоді, на кшталт нічних екскурсій,
своєрідних історичних квестів, історичних реконструкцій і т. ін. [4].
Під час підготовки будь-яких тематичних екскурсій і, взагалі, музейних
заходів треба робити ставку на інтерактивні методи, на залучення цієї
цільової аудиторії до безпосередньої участі в дійстві. Практика свідчить,
що це – безпрограшний варіант. Задоволеними і, головне, з бажанням
повернутися до музею залишаються і діти, і вчителі.
Таким чином, можна однозначно говорити про те, що кількісний
показник відвідування музеїв вже не може бути основним критерієм
оцінки роботи. Музейним інституціям необхідне нове бачення методів
роботи з відвідувачами (особливо з підростаючим поколінням),
орієнтоване на наукові психолого-педагогічні засади.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ У 2014—2016 рр.
ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПУБЛІКАЦІЯХ НАУКОВЦІВ
Міхно О.П. (Київ)
Провідним напрямом діяльності будь-якого музею є науководослідна робота, адже її результати — підґрунтя усіх інших напрямів
музейної діяльності: науково-фондової, науково-експозиційної,
культурно-освітньої тощо. Науково-дослідна робота співробітників
Педагогічного музею України складається з профільних і музеєзнавчих
досліджень. Наукові дослідження в межах профільних наук відповідають
тим напрямкам наукового пошуку, які характерні для галузей науки, чий
джерельний матеріал зберігає музей.
Ідеться про дослідження з історії освіти, адже у фондах
Педагогічного музею України зберігаються рідкісні видання праць
українських педагогів, їхні рукописи, фотоматеріали. Саме ці джерела
і є основою досліджень науковців музею. Протягом 2014—2016 рр. на
основі наукового опрацювання матеріалів з фондів співробітниками
музею досліджувалася педагогічна спадщина таких українських
та зарубіжних учених-педагогів, як Михайло Ващенко-Захарченко
(1825—1912), Олександр Віреніус (1832—1910), Григорій Костюк
(1899—1982), Петро Лесгафт (1837—1909), Франц Мочнік (1814—
1892), Василь Сухомлинський (1918—1970), Яків Чепіга (1875—1938)
та ін. Результати досліджень опубліковано у вигляді статей у фахових
педагогічних журналах «Історико-педагогічний альманах», «Педагогіка
і психологія», «Рідна школа», а також у збірниках матеріалів науковопрактичних конференцій.
Музеєзнавчі дослідження співробітників Педагогічного музею
України здійснюються у кількох напрямах: вивчення музейних
предметів і колекцій, насамперед книжкових пам’яток, які входять
до складу наукового об’єкта «Колекція стародруків Педагогічного
музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477—
1923 рр.), що становить національне надбання; наукове проектування
експозицій і виставок (створення наукової концепції виставки,
тематико-структурного та тематико-експозиційного плану, художньодизайнерські прийоми побудови виставки); вивчення історії музейної
справи, зокрема виникнення і розвитку шкільних музеїв та музеїв історії
освіти; музейна педагогіка. Розглянемо кожен напрям музеєзнавчих
досліджень докладніше.
Результати наукового опрацювання фондів музею публікуються у
двох видавничих серіях. Так, у 2014 р. музеєм започатковано видавничу
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серію «Педагогічні републікації», що має на меті популяризувати і
актуалізувати маловідомі або призабуті праці вчених, педагогів, освітніх
діячів минулого. У цій серії опубліковано такі видання: «Михайло
Кравчук. Вибрані праці. Історія і методика математики» (2014), «Григорій
Гринько. Олександр Шумський: Статті. Промови. Документи» (2015),
«УНДІП на сторінках педагогічних журналів 1926—1976 рр.» (2016).
Всі ці видання складаються виключно з матеріалів, які зберігаються
у фондах музею і востаннє публікувалися досить давно, тому майже
недоступні для сучасного читача.
У 2015 р. музеєм започатковано видавничу серію «Бібліофонд
Педагогічного музею», мета якої – оприлюднення результатів наукового
опрацювання фондів у формі каталогів книжкових музейних колекцій.
У цій серії побачили світ такі видання: каталог-путівник «Колекція
«Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» Педагогічного музею
України» (2015) та каталог-путівник «Циркуляри по Київському
навчальному округу у фондах Педагогічного музею України (1874—
1917 рр.)» (2016).
Окрім того, наукові співробітники музею систематично беруть
участь у музейних науково-практичних конференціях, виступаючи з
доповідями про склад і специфіку фондів музею. Зазвичай ці доповіді
публікуються у вигляді матеріалів конференцій. Наприклад, у 2015
р. науковці музею взяли участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ,
використання» (м. Київ, 7—9 квітня). Серед опублікованих матеріалів
конференції — 6 статей співробітників музею, зокрема «Науковий
об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи,
стародруки та рідкісні видання 1477—1923 рр.), що становить
національне надбання: збереження, вивчення, популяризація» О. Міхна,
«Національне надбання у Педагогічному музеї України як джерело
наукових досліджень» Т. Ситнік, «Колекція «Педагогічна україніка
1842—1923 рр.» у фондах Педагогічного музею України» О. Сівкова та
ін.
Серед досліджень, присвячених науковому проектуванню виставок,
їх організації, аналізу функціонування, насамперед виділимо статті про
виставки, які діяли в музеї у 2014—2016 рр. У публікаціях О. Міхна
та В. Бондаренко висвітлено принципи створення та проаналізовано
ефективність функціонування таких виставок: «Василь Сухомлинський
захищає дисертацію» (2014), «2016-й педагогічний», «В. Сухомлинський
– дитячий письменник» (2015) та ін.
Значне місце у дослідженнях науковців музею займають проблеми
музейної педагогіки, що відображено в статтях «Музеї навчальних
196

закладів як осередки патріотичного виховання учнів», «Музейна
педагогіка як навчальна дисципліна» Л. Гайди та «Інтерактивні методи
та прийоми у Педагогічному музеї України», «Освітні проекти у
Педагогічному музеї України» К. Степанович.
До музеєзнавчих відносимо і дослідження різних напрямів
діяльності музею. Це статті «Реалізація місії Педагогічного музею
України у видавничій діяльності» О. Міхна, «Віртуальні виставки
Педагогічного музею України як спосіб популяризації видатних
педагогів» Н. Кравченко, «Каталогізація у Педагогічному музеї України»
Т. Полюхович та ін.
Таким чином, науково-дослідна робота науковців Педагогічного
музею України у 2014—2016 рр. традиційно була зосереджена на
дослідженнях з історії освіти та музеєзнавчих дослідженнях. Результати
цієї роботи відображено в 53 публікаціях: 48 статтях у фаховій
педагогічній періодиці та збірниках матеріалів науково-практичних
конференцій, а також 5-ти книгах, що побачили світ у започаткованих
музеєм видавничих серіях «Бібліофонд Педагогічного музею» та
«Педагогічні републікації». Всі книги та статті розміщено у вільному
доступі на сайті музею http://pmu.in.ua/ у розділі «Публікації».

ХУДОЖНІЙ ВИСТАВКОВИЙ ЗАЛ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мотрунчик В.А. (Енергодар)
Не кожне місто може похвалитись власним виставковим залом –
в Енергодарі він є. Енергодарський художній виставковий зал (ХВЗ)
був створений за ініціативою художньої громадськості та міських
властей в 1989 році. Він став третім за рахунком закладом художнього
профілю музейного типу в Запорізькій області. Йому був наданий один
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з кращих павільйонів на недавно збудованій Набережній у спеціально
обладнаному приміщенні загальною площею 710 кв. м., експозиційна
площа – 415 кв.м. з двома просторими, світлими залами для експозиції.
Його інтер'єри демонструють сучасну тенденцію до простоти і суворості
архітектурних форм, по периметру стель розташовані світильники для
автономної підсвічування експонатів.
Уся діяльність художнього виставкового залу спрямована на
підвищення рівня експозиційно-виставкової і науково-просвітницької
роботи серед населення міста Енергодара і Кам’янсько-Дніпровського
району.
З перших днів своєї роботи ХВЗ розпочав активну виставкову
діяльність. В його залах експонуються не тільки роботи енергодарських
художників, а й митців з інших міст країни: Є. Гапчинська м. Київ,
подружжя Немири м. Львів, Н. Бакуменко м. Харьків, Б. Каган м.
Харьков, О. Малих м. Київ, І. Івченко м. Одеса, Смородина м. Запоріжжя.
Зал співпрацює з музеями, галереями України, такими як: Київська
дирекція художніх виставок, Харківський художній музей, Харківська
галерея «4-й блок», Запорізький художній музей, Херсонський художній
музей, Ново-Каховська картинна галерея, Бердянський художній музей,
Дніпровський художній музей. За 28 років свого існування ХВЗ показав
мешканцям Енергодара близько 320 стаціонарних та 70 пересувних
виставок різного виду і тематики: живопис, графіка, скульптура,
декоративно-прикладне мистецтво, фотографія, філателія, природні
феномени, воскові фігури. Кількість відвідувачів за рік дорівнює 8-9
тисячам, з них 5-6 тисяч – це діти. Тому одним з пріоритетних завдань
закладу є активна співпраця та допомога дитячим закладам міста, щоб
зробити максимально продуктивним процес навчання та виховання.
Вже багато років в виставковому залі успішно працює програма «Казка
в скриньці», проходять презентації робіт учнів міської художньої школи,
в стадії оновлення знаходяться проекти «Музейна педагогіка», програми
«Художньо-музична вітальня», «В гостях у казки», з 2015 року втілений в
життя проект «Весела школа етикету», навчальним закладам надаються
пільги з екскурсійного обслуговування, ведеться постійна робота щодо
участі шкіл та дитячих садків міста в роботі залу.
За ці роки була створена невелика, але цінна колекція мистецтва
енергодарських майстрів, художників нашого регіону.
Кожен рік мешканці міста можуть побачити близько 15
нових виставок. За ці роки виставковий зал став центром науковопросвітницької роботи в області образотворчого мистецтва, вірним
помічником міським художникам, всім жителям, які захоплюються
мистецтвом.
198

Постійно практикуються нові
форми обслуговування населення,
до яких залу-чаються дорослі
і діти, постійно зміцнюється
ділове співробітництво з музеями
інших міст України, зі школами
і дошкільними установами, з
молодіжними організаціями, підприємствами
міста,
поетами,
музикантами, засобами масової
інформації.
Оригінально оформлюються усі виставки з образно-тематичною
концепцією. Огляд всіх експозицій проходить у музичному супроводі.
Колектив художнього виставкового залу – це співдружність справжніх
професіоналів, об’єднаних любов’ю до образотворчого мистецтва.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У МУЗЕЯХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Муравська С.В. (Львів)
Музеї в наш час зазнають чималих змін. Розвиток інформаційнокомунікаційних технологій впливає на культурний сектор, в якому
працюють і музеї. Завдяки використанню ІТ музеї отримали нові
можливості та інструменти для виконання завдань, спільного
використання та презентації колекцій [5, s. 50].
На враження відвідувачів музею впливають різні чинники,
пов’язані з їхніми індивідуальними якостями, обізнаністю щодо
конкретної тематики, інтересами тощо. Важливим елементом у цій
царині є музейний фізичний контекст та спосіб його представлення в
т. ч. із залученням інформаційних технологій. Із тематикою мобільних
рішень в музейництві пов’язуються т. зв. ang. wearable devices. Мова
йде про оренду приладів, які позичаються в касі музею (наприклад,
аудіогіди), або завантаження на мобільні телефони та планшети
відвідувачів аранжування відповідного змісту у вигляді QR-кодів
або спеціалізованих додатків. Однак ефективне використання ІТ в
організації музейних експозицій вимагає знання про можливості, які
вони створюють для презентації та спільного використання академічної
спадщини і зіставлення цих інструментів з характером колекцій і
потребами відвідувачів [3, p. 198].
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Аналіз сайтів дає можливість стверджувати, що представлення у
віртуальному просторі продовжує залишатися нагальним завданням
для музеїв та колекцій закладів вищої освіти Західної України . Адже
саме веб-сайт є інструментом, який дозволяє своєчасно передавати
відвідувачам інформацію про можливості огляду експонатів, виставок,
цікаві події. Він набуває особливого значення, якщо врахувати, що
інформація може бути розміщена не тільки у вигляді простого тексту,
але і за допомогою мультимедіа, прикладом яких є аудіовізуальні записи,
віртуальні тури і цифрові архіви [5, s. 58]. Зараз музеї та їхні веб-сайти
вважаються багатопрофільними освітніми центрами. Вони можуть
служити для різних цілей, зокрема, в якості навчальних матеріалів для
викладачів і студентів, організації досліджень в найрізноманітніших
областях. Адже студенти вчаться краще, коли вони «зануруються в
систему навчання та передачі знань» [4].
Станом на березень 2017 р. можна стверджувати, що тільки 2
музеї – Зоологічний музей Львівського національного університету
ім. І. Франка та Музей історії Національного університету «Острозька
академія» мають сайти з великою кількістю гіперпосилань, регулярно
оновлюють новини тощо.
Причому Зоологічний музей має як
власний сайт zoomus.lviv.ua, так і ресурс http://museums.lnu.edu.
ua/zoology/, створений за єдиним шаблоном, типовим для інших
музеїв Франкового університету, які знаходяться на сайті ЗВО. Однак
останнє оновлення дозволяє порівняти прагнення різних музеїв бути
присутніми в інформаційній мережі. Адже на окремих із них відомості
не доповнювалися більше року. Дуже актуальним залишається переклад
даних іноземними мовами.
Цікавим моментом є розміщення інформації про музеї на сайті
вищої школи. Його структура дає можливість зрозуміти, яке місце
відводиться музею у створенні віртуальної візії про ЗВО: наприклад,
«історія», «наука», «підрозділи» тощо. Навчальні музеї традиційно
системою гіперпосилань прив’язані до відповідних профільних кафедр,
однак все залежить від цінності їхніх фондів. Загалом на сайтах 73 ЗВО
є сторінки тільки 50 музеїв, колекцій та парамузейних об’єктів (з 163),
в т. ч. тих, які є об’єктами національного надбання. Іноді трапляється,
що музей прописаний в структурі університетських підрозділів,
однак гіперпосилання неактивне, як, наприклад, у випадку з музеєм
хвороб людини Львівського національного медичного університету
ім. Д. Галицького,
музею історії Національного університету
«Львівська політехніка» або музею прикладного мистецтва Закарпаття
Мукачівського державного університету.
На жаль, можна констатувати, що музеї ЗВО неактивні в соціальних
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мережах. Хоча зрозуміло, що така діяльність була б корисною як для
інформування про роботу, а також в контексті спілкування з молодими
поколіннями відвідувачів. Найбільш поширений приклад використання
соціальних медіа – це Facebook (розміщення поточної інформації
про діяльність та фотографій). Подібні рішення використовує в
цілому менше 10 музеїв. Зокрема, власну сторінку у FB має музей
Львівської національної академії мистецтв, музей Лесі Українки
Східноєвропейського національного університету її ж імені, зоологічний
музей Франкового університету; завідувач музею історії Національного
університету водного господарства та природокористування відомості
про підрозділ розміщує у особистому профілі. Окрім FB, музей та
підземна галерея НУ «ОА» створили свій канал на YouTube, прагнучи за
допомогою завантажених відео донести свою діяльність до відвідувача.
До інноваційних форм презентації музейних колекцій належать
віртуальні прогулянки та цифрові архіви (електронні бази даних).
Як і в попередньому випадку, активності очікувати не доводиться.
Знову пальму першості тримають музеї, про які вже велася мова.
Наприклад, віртуальний тур музеєм Острозької академії можливий,
однак його забезпечує сайт «Україна Incognita» – веб-проект щоденної
всеукраїнської газети «День» [1], давнього партнера університету.
Мандрівка он-лайн Зоологічним музеєм Франкового університету
забезпечена завдяки ресурсу http://virtual.ua/ua [6] якщо перехід
здійснюється з сайту www.zoomus.lviv.ua. Окрім того, віртуальний тур
можна переглянути і на сайті університету. Зоологічний музей – єдиний,
який створив цифровий архів окремих колекцій, доступний у всесвітній
мережі. Так за допомогою зображень, які дозволяють плавно змінювати
масштаб, можна показувати фотографії великого розміру та високої
роздільної здатності. У згаданому цифровому архіві використано
подібний принцип для відкриття вільного доступу до фотографій
історично важливих колекцій комах [2].
Музеї університету все частіше використовують цифрові
інструменти не тільки в Інтернеті, але і з метою забезпечення доступності
колекцій та організації виставок. Найчастіше використовуються
мультимедійні презентації, а також аудіо- і відео- матеріали.
Використання мультимедійних презентацій, як в ході виставки, так і під
час екскурсії або тематичних заходів, дозволяє представити інформацію
для громадськості в новій формі [5, s. 60]. Такі презентації не є основним
елементом експозиції, але позитивно сприяють на сприйняття та повноту
засвоєння інформації. Серед прикладів – використання мультимедійних
презентацій у музею текстилю ім. К. Полоні у Закарпатському
угорському інституті імені Ференца Ракоці II, музеї історії ЛНАМ, музеї
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культури, освіти та еволюції туризму Львівського інституту економіки і
туризму, підземній галереї НУ «ОА», музею історії ЛНУ ім. І. Франка.
Оригінальне рішення музею історії Національної академії сухопутних
військ України ім. П. Сагайдачного – встановлення сенсорних
моніторів, за допомогою яких відвідувачі можуть отримати інформацію
про випускників конкретних років. Водночас, якщо мультимедійне
забезпечення не встановлено у безпосередньо музейному приміщенні,
то у низці випадків це обумовлюється специфікою побудови експозиції.
Крім того, це не заважає персоналу готувати візуальний супровід до
своїх повідомлень на найрізноманітнішу тематику, використовуючи
проектори у навчальних аудиторіях.
Мобільні додатки – електронні провідники – не використовуються
в музеях ЗВО. Цим музеї в Західній Україні схожі з аналогічними
підрозділами польських університетів [5, s. 61]. Відповідно і немає
можливості за допомогою мобільних девайсів отримати текстову
інформацію, замовити екскурсію, знайти геолокацію, переглянути події
або сканувати QR-коди.
Таким чином, залучення інформаційних технологій для оптимізації
діяльності та зацікавлення відвідувачів є прогалиною у діяльності
більшості музеїв закладів вищої освіти на теренах Західної України.
Менше третини з них мають окремі сторінки на сайті закладу, одиниці
– окреме обличчя в мережі; не спостерігається активності в соціальних
мережах. Буквально кілька музеїв (передусім Франкового університету
та Національного університету «Острозька академія») працюють над
створенням свого віртуального обличчя.
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РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ МУЗЕЇВ ЯК ОСЕРЕДКІВ
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ І НАУКОВО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬКОСТІ
СЕРЕД УЧНІВСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Назаренко В.І. (Київ)
Освіта та наука виступають сьогодні як головний фактор
соціального прогресу. Без піднесення рівня навчальних процесів,
результативності наукових досліджень подальша розбудова Української
держави вельми проблематична. Таким чином, існує необхідність
усвідомлення вирішального значения освіти й науки в суспільному
розвитку. Надзвичайно важливу роль в організації освітнього процесу
відіграють заходи, спрямовані на залучення учнівської молоді до
науково-дослідницької діяльності. Організована науково-дослідницька
діяльність учнів стала звичайним явищем. Важливу роль в організації
і проведенні позакласної, позашкільної роботи, спрямованої на
пропаганду досягнень науки і техніки серед учнівської молоді,
поширення її світогляду, пошук, виховання та залучення до науководослідницької діяльності талановитого, обдарованого
юнацтва,
початкової підготовки наукової зміни відіграють масові навчальновиховні заходи регіонального, державного, міжнародного рівнів такі,
як: конкурси-захисти учнівських експериментальних робіт, виставки,
конференції, експедиції, молодіжні наукові форуми.
Одне з чільних місць як осередків просвітницької і наукововиховної діяльності обіймають музеї при академічних установах та
університетах. Вони мають великий досвід роботи з молодіжною
аудиторією і завдяки науковому та науково-методичному потенціалу
базової установи спроможні надавати суттєву допомогу позашкільним
освітнім закладам в проведенні навчальної, методичної та науководослідницької роботи з дисциплін професійного і практичного
спрямування. Одним з таких музеїв є Меморіальний музей
Олександра Володимировича Палладіна при Інституті біохімії
ім. О.В. Палладіна НАН України, на позитивному прикладі якого
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наведено масштаби, форми, можливості та результати такої діяльності.
Робота Меморіального музею академіка О.В. Палладіна – члена
Асоціації працівників музеїв технічного профілю України спрямована
на відображення в його експозиції життєвого шляху, творчої, науковоорганізаційної, педагогічної і громадської діяльності засновника
Інституту біохімії й української біохімічної школи, президента Академії
наук УРСР (1946–1962), видатного вченого-біохіміка академіка
Олександра Володимировича Палладіна. Разом з тим, через представлені
в Музеї документальні матеріали широко висвітлюється історія розвитку
біохімії як на прикладі Інституту біохімії, так і взагалі на теренах нашої
держави. Варто зазначити, що біологічна хімія – одна з провідних наук
сучасної біології, що інтенсивно розвивається. Головним її завданням
є вивчення хімічного складу живих організмів, структури речовин, з
яких вони побудовані, послідовності та взаємозв’язку реакцій хімічних
перетворень, що характерні для живого і відрізняють його від неживого.
Вона покликана розширити світогляд у галузі природничих наук, наші
знання про живі процеси та відкриває значні перспективи керування ними.
Усе вагомішою стає роль біохімії у вивченні таких галузей народного
господарства, як сільське господарство, харчова та мікробіологічна
промисловість. Успішно розвивається медична й клінічна біохімія, що
надає змогу проводити ранню діагностику захворювань, з’ясовувати
динаміку їх розвитку і відпрацьовувати правильні й ефективні методи
лікування. Внаслідок проведених в музеї досліджень із застосуванням
наукометричних методів, роботи з архівними матеріалами, аналізу
інформаційних потоків та методу експертних оцінок показано особливу
роль, яку відіграли в розвитку біохімії в Україні вчені Харкова та
Києва, висвітлено основні етапи становлення Палладінської біохімічної
школи, визначено внесок О.П. Палладіна в заснування функціональної
нейрохімії та значення його педагогічної спадщини. Спільно з
науковцями Харкова, Дніпропетровська, Львова, Вінниці, Білої Церкви
зібрано матеріал, який характеризує розвиток біохімічної науки в
зазначених центрах. Охарактеризовано місце «Українського біохімічного
журналу» в процесі розвитку біохімічної науки в Україні. На підставі
наукометричного аналізу друкованої продукції та підготовки фахівців
вищої ланки визначено стан біохімічної науки в Україні в порівнянні з
іншими біологічними науками та її світовим рівнем.
На базі Музею в співдружності з Київською малою академією
наук, Київським палацом дітей та юнацтва, Національним екологонатуралістичним центром активно проводиться науково-освітня і
виховна діяльність серед учнівської та студентської молоді. Спільно
з Університетом юних біохіміків та Юнацькою секцією Українського
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біохімічного товариства Музей виконує також функцію центру
пропаганди і розповсюдження біохімічних знань, досягнень і внеску
вітчизняних вчених до світової науки про життя. Приклади заходів, які
зазвичай проводяться спільно з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна
НАН України та іншими академічними установами біологічного
профілю:
1. Організація лекційних занять провідних вчених для вчителів,
школярів та студентів (понад 30 років раз на місяць – в другу середу о
16.30 – лекторій «Передові рубежі біології»).
2. Науково-практичні семінари з екології, біології та медицини за
плановою тематикою.
3. Стала участь в якості членів журі, рецензентів, наукових
керівників експериментальних робіт учнів у Всеукраїнському конкурсізахисті науково-дослідних робіт членів МАН, Всеукраїнському конкурсі
юних раціоналізаторів та винахідників «Природа-людина-виробництвоекологія», Всеукраїнському конкурсі Молодіжного аерокосмічного
об’єднання “Сузір’я” – «Мирний космос», Національному етапі
міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF
– «Intel-Eко Україна” та ін.
4. Розробка нових науково-освітніх проектів, навчальних програм,
проведення практичних занять, експедицій, складання методичних
рекомендацій.
5. Створення та видання програм занять гуртків «Екологічна
біохімія», «Біохімія», «Екологія» для позашкільних освітянських
закладів.
6. Підготовка та забезпечення участі делегації України (протягом
10 років, 2007-2017) у Пекінському міжнародному конкурсі та інших
конкурсах юнацької наукової творчості, де її члени постійно здобувають
високі нагороди за свої експериментальні роботи в галузі біології,
екології, медицини та біотехнології.
7. Сприяння виконанню молодіжних науково-дослідницьких робіт
з медицини, екології, біології та біотехнології для захисту на міських,
державних та міжнародних конкурсах юнацької творчості.
8. Підтримка у виконанні пауково-освітнього проекту «Екологія
моєї вулиці», міжнародної науково-освітньої програма «Рослини в
космосі» та ін.
Більшість з цих заходів були відображені в інтернеті на сайті
Київської малої академії наук та Київського палацу дітей та юнацтва.
Тематика Лекторію «Передові рубежі біології» складається таким
чином, щоб юнні слухачі не тільки дізналися про сучасні досягнення
природничих наук, але й поспілкувалися з вченими, які очолюють той
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чи інший науковий напрямок, визначилися з тематикою своїх майбутніх
експериментальних робіт та заручилися їх підтримкою. Наприклад,
прочитано лекції: проректора з наукової роботи Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України,
професора О.А. Машкова – «Сучасні проблеми екологічної безпеки»;
завідуючого відділом молекулярної біології, доктора біологічних
наук, професора О.Г. Мінченка – «Біохімічні основи стресу клітин»;
завідуючого відділом білкової інженерії та біоінформатики Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України, член-кореспондента
НАН України, доктора біологічних наук, професора О.І. Корнелюка
– «Комп’ютерна біологія і біоінформатика в постгеномну еру»;
директора Центру заповідної справи, рекреації та екотуризму
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Мінприроди України, доктора біологічних наук, професора О.М. Байрак
– «Природно-заповідні території України та їх соціально-екологічне
значення»; завідувача лабораторії нанобіотехнологій Інституту біохімії,
доктора біологічних наук О.П. Демченка – «Нобелівські лауреати 2014
р. та флуоресцентна мікроскопія поодиноких молекул»; директора
Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН
України» академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора
Я.Б. Блюма – «Біотехнологія: шляхи розвитку і роль у вирішенні
продовольчої безпеки держави» та ін.
Таким чином, частково наведені приклади свідчать про те,
що академічні музеї мають можливість і спроможність та мусять
здійснювати дієву просвітницьку і науково-виховну діяльність серед
учнівсько-студентської молоді.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Нестеренко В.І. (Черкаси)
Музейні заклади є унікальним результатом історико-культурних
досягнень цивілізаційного розвитку, що виконують специфічні,
притаманні лише їм, завдання: збирати, зберігати, досліджувати та
експонувати матеріальні надбання – реальні автентичні та оригінальні
об’єкти людської діяльності. Лише музеї створюють можливість прямого
контакту з першоджерелами знань та інформації на відміну від інших
засобів масової комунікації, що і є їхньою виключною особливістю та
неповторністю.
Одним з важливих напрямків роботи музеїв є проведення наукових
досліджень. Оскільки музей – це багатофункціональний заклад, то
і наукові дослідження мають комплексний та різнобічний характер.
Саме в області музейної діяльності слід також принципово розрізняти
дослідження та наукову діяльність [1].
Науково-дослідна робота наукових працівників Черкаського
обласного краєзнавчого музею є основою практично всієї діяльності
музею і проводиться в широкому діапазоні. Це: наукове комплектування
фондів, наукова організація обліку, збереження, консервації і
реставрації колекцій. Завершальним етапом такої багатогранної роботи
є ретельне дослідження пам’яток, що зберігаються у фондах, атрибуція,
класифікація, систематизація, що дає можливість створювати каталоги,
бібліографічні довідники тощо [2].
Також головними завданнями наукової роботи є вивчення історії
краю та актуальних проблем сучасності, музеєзнавства і теорії музейної
справи, дослідження та наукова обробка музейних реліквій й колекцій,
опрацювання тем та матеріалів, пов’язаних з експозиційною роботою,
розробкою концепцій та концептуальних рішень. Адже тільки у
комплексному поєднані різних напрямків досліджень музей створює
для відвідувачів можливість контактувати з першоджерелами, які
представлені в експозиції та зберігаються в фондах.
Суто музейними видами наукової роботи є питання створення
експозиції, збір музейних матеріалів та вивчення фондових колекцій.
Основними видами діяльності в цьому напрямку є написання
концепцій, тематико-експозиційних планів, вивчення окремих тем та
підготовка до проведення експедицій, а також атрибуція, класифікація
і систематизація музейних матеріалів багатотисячної колекції. Головна
цінність і одночасно складність введення в науковий обіг музейних
колекцій полягає в тому, що музейні предмети здебільшого той тип
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джерел, в яких інформація кодується інакше ніж у звичних для історика
писемних джерелах.
Для проведення досліджень музей має і значну джерельну базу –
велике зібрання пам’яток природи, історії та культури, які визначають
теоретичні й практичні завдання наукової діяльності. Відомча наукова
бібліотека музею нараховує декілька тисяч видань, серед яких значна
кількість довідкової та спеціальної професійної літератури. Тут
зберігаються цікаві видання попередніх століть і сучасні, серед них є
унікальні твори видатних українських письменників, наукові доробки
відомих вітчизняних вчених та дослідників.
Уся науково-дослідна робота здійснюється за планом, затвердженим
науково-методичною радою музею. У музеї працює творчий колектив
наукових співробітників, що мають досвід проведення наукової роботи.
Так, головний зберігач фондів В.О. Мухова проводить значну
роботу по науковому комплектуванню фондів, атрибуції музейних
матеріалів, очолює експертну комісію по визначенню цінностей та їх
історичного значення. Працівники цього відділу створюють картотеки,
колекційні описи та каталоги.
Відділ етнографії (заввідділом В.М. Литовка) значну увагу приділяє
збору етнографічних матеріалів регіону, їх науковому опрацюванню,
постійно співпрацює з народними майстрами, і як наслідок створює
змістовні, виконані на високому науковому рівні виставки автентичних
предметів. У 2016 році працівники відділу започаткували цікавий творчий
проект «Рушник Шевченкового краю», метою якого є вивчення фондової
колекції та широкомасштабний збір рушників по області з паралельним
створенням електронного каталогу. Пошук і збір тривають і в цьому році.
Як завершення планується видання ілюстрованого каталогу рушників.
Для відділу природи (заввідділом В.П. Волик) головною є
експедиційна робота, яка дає можливості щороку поповнювати гербарії,
вивчати природні багатства краю та доповнювати експозиційні комплекси
і фонди новими надходженнями. Старшим науковим працівником
відділу природи М.М. Селіверстовим проведена на високому науковому
рівні дуже кропітка робота по вивченню унікальної музейної оологічної
колекції О.В.Носаченка, результатом якої стало видання каталогу та ряду
публікацій в наукових журналах, виступів на конференціях, створення
нового тематичного комплексу в експозиційному залі № 4 [3;4].
Наукові працівники музею Л.Г.Сиволап [5], В.М.Литовка [6],
С.Г.Ганницький [7;8], О.С.Мазуренко [9;10], Р.К.Загоріна [11],
В.І.Нестеренко [12-14] беруть участь у Всеукраїнських науковопрактичних та краєзнавчих конференціях, співпрацюють із місцевими
засобами масової інформації. Вже традиційними стали зустрічі в
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прямому ефірі телестудії «Рось» та виступи з повідомленнями по
місцевому радіо. Така форма роботи знайомить значну аудиторію із
здобутками та дослідженнями музею.
Проблема так званих «білих плям» в історії рідного краю плідно
вирішується працівниками відділу сучасної історії, які вивчають раніше
недоступні архівні матеріали. У архівах Києва, Львова, Черкас старший
науковий працівник Т. П. Валах досліджує тему «Черкащина у роки
Української революції 1917-1921 рр.», а у архіві СБУ в Черкаській
області заввідділом О. С. Мазуренко знайшла матеріали про масове
знищення інтелігенції краю у 20-30-х ХХ ст.
Музей має свій відомчий архів, що зберігає і наукові доробки
працівників музею, підготовлені за тривалий час його існування. Архів
щороку поповнюється значною кількістю історичних довідок, розробок,
тематико-експозиційних планів тощо і відіграє значну роль у науковому
житті колективу. Матеріалами архіву досить часто користуються і
студенти міських навчальних закладів.
Як і більша частина музеїв області, наш музей має проблеми з
публікацією наукових досліджень: не має своєї власної поліграфічної
бази, практично відсутнє фінансування для видання цікавих матеріалів
про науковий пошук та дослідження нових тем. Тому кожне друковане
видання стає подією в житті колективу.
У нашому музеї працюють співробітники, які є справжніми
професіоналами, люблять свою справу та постійно удосконалюють свій
фах, а також усвідомлюють, що робота в музеї – це служіння на користь
суспільства.
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експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею.// Матеріали
науково-практичної конференції «Чигиринщина: історія і сьогодення».
– Черкаси, 2006.
14. Нестеренко В.І. Кочові племена в Пороссі ІХ-ХІІ ст.// Матеріали
науково-практичної конференції «Місце і значення Поросся в історії
України». – Корсунь-Шевченківський, 2007.

КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ – ПАМ’ЯТКА ФОРТИФІКАЦІЙНОГО
МИСТЕЦТВА
Новікова-Вигран О.С. (Київ)
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»,
що функціонує у межах комплексу фортифікаційних споруд Київської
фортеці – це оригінальна матеріальна складова культурної скарбниці
нашої держави. Об’єкти Київської фортеці, як музеєфіковані, включені
до Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»,
так і ті, до яких мають бути застосовані пам’яткоохоронні заходи, мають
величезну наукову, історичну, духовну, а також матеріальну цінність.
Музеєфіковані пам’ятки фортифікаційного мистецтва – це складові
культурологічного середовища не тільки Києва та України, а й Європи.
Нажаль, на сьогодні відсутні ґрунтовні наукові розвідки щодо
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Київської фортеці як пам’ятки фортифікаційного мистецтва у
музейному та пам’яткознавчому контексті, бракує систематизації
опублікованих досліджень з цієї теми, а також недостатньо вивчені
та введені до наукового обігу архівні джерела. В історіографії
проблемі місця пам’яткам історії та культури в туристичній сфері
приділено недостатньо уваги, незважаючи на виділення в останні роки
туристичного краєзнавства в окрему наукову дисципліну. Причиною
цьому можна вважати туристський „імідж”, який з початку інтенсивного
розвитку туристсько-краєзнавчого руху у 60 - 80-х рр. ХХ ст. вважався
легковажною діяльністю і сприймався, здебільшого, як відпочинок.
З проголошенням незалежності України провідна функція
культурного туризму змінилася від пропагандистської до власне
пізнавальної. Указом Президента України №136/2007 „Про заходи
щодо розвитку туризму і курортів України” було започатковано зміни
державної політики щодо сфери туризму, спрямовані на розбудову
сучасної туристичної інфраструктури, що створило нові умови для
функціонування пам’яток історії та культури в якості екскурсійних
об’єктів.
Середньовічні замки й фортеці, як одні з найцікавіших об’єктів
історії та архітектури, сьогодні надзвичайно популярні серед туристів
усього світу. В багатьох країнах давно відомою і такою, що себе добре
зарекомендувала, є практика музеєфікації фортифікаційних споруд.
В Законі України «Про музеї та музейну справу» говориться, що
музеєфікація передбачає здійснення сукупності науково обґрунтованих
заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану,
придатного для екскурсійного відвідування.
Географічне розташування комплексу споруд Київської фортеці,
їх архітектурна та історична оригінальність, досвід проведення
співробітниками музею різноманітних масових, культурно-освітніх
заходів надають впевненість у тому, що Київська фортеця може стати
музейною інституцією сучасного рівня. Ми трансформуємо класичний
музей на сучасну культурологічну площадку та намагаємося зробити
його привабливим туристичним об’єктом. Проте
в
організаційнопрактичному плані нагальною потребою є об’єднання зусиль науковців,
практиків музейної сфери, представників держави та громадськості
щодо остаточного усвідомлення значення Київської фортеці як
пам’ятки фортифікаційного мистецтва України та Європи, важливості
музеєфікації її об’єктів та пам’яткоохоронних заходів щодо них, розвитку
потужного музейного комплексу у її межах та прийняття рішення на
рівні Кабінету Міністрів України про оголошення комплексу пам'яток
Київської фортеці історико-архітектурним заповідником державного
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або місцевого значення. Оголошення Київської фортеці заповідником
надасть можливість врятувати історичний центр міста Києва – столиці
європейської держави.
На жаль, в Україні процес музеєфікації ще не набув належних
темпів і масштабів розвитку.
На сьогоднішній день в національному туристичному краєзнавстві
не розроблені методологічні аспекти аналізу функціонування пам’яток
історії та культури в якості екскурсійного туристичного об’єкту.
Внаслідок цього складові історико-культурної спадщини залучаються
до туристичної галузі безсистемно, а її пізнавальна функція зводиться до
мінімуму в той час, коли саме туризм є найдієвішим засобом поширення
і пропаганди історико-краєзнавчих знань, вивчення пам’яток історії,
архітектури, культури, підвищення загальноосвітнього і культурного
рівнів. Саме пізнавальна функція туризму сприяє залученню широкого
загалу до вивчення історико-культурних цінностей. Нагальною потребою
сучасного розвитку туристично-екскурсійної діяльності є системна
робота з адаптації пам’яток історії та культури до використання в
пізнавальному туризмі. Передумовою для такої адаптації повинен стати
аналіз сучасного стану функціонування пам’яток в ролі туристичних
об’єктів, що дозволить виділити основні проблеми та намітити
шляхи їх подолання. Розробка теоретичних і методичних засад стане
результатом для забезпечення повноцінного ознайомлення вітчизняних
та іноземних туристів з Київською фортецею – унікальною пам’яткою
фортифікаційного мистецтва.
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РОЗРОБКИ ВЧЕНИХ КПІ В ЕКСПОЗИЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО МУЗЕЮ
Озоженко Т.І. (Київ)
Державний політехнічний музей – один із технічних закладів,
головним завданням якого є дослідження, збереження, експонування
пам’яток науки і техніки та науково-просвітницька діяльність з
патріотичного виховання на кращих традиціях технічних шкіл.
Популяризація науки і техніки є важливим соціальним механізмом,
який сприяє досить істотному внеску в добробут і безпеку населення
країни, забезпечує розвиток матеріальної та духовної культури, тісно
поєднує взаємний зв’язок поколінь. Інформація про події минулого,
рівень матеріально-технічного розвитку не тільки викликає значний
пізнавальний інтерес, а служить справі виховання, зберігає та акумулює
досягнення суспільства, визначає шляхи його подальшого прогресу [1].
Пропагування історії науки і техніки сприяє рушійній силі економічного
розвитку та інвестиційній привабливості любої країни, в тому випадку,
коли потенціал інноваційної сфери має тенденції збільшуватись та
ефективно функціонувати. Популяризація розробок як осередок
пропаганди досягнень і внеску вітчизняних вчених як у вітчизняну так і
світову науки є однією із стратегічних задач музею.
Серед серії різноманітної техніки в Державному політехнічному
музеї почесне місце в експозиції розділу «Електроніка» займає перший
в світі п’єзодвигун. Винайдений і розроблений в 1963 році на кафедрі
діелектриків та напівпровідників факультету радіоелектроніки (сьогодні
електроніки) КПІ. Це авторська робота студента старших курсів
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Лавріненка Вячеслава, згодом науковця НТУУ «КПІ».
П’єзодвигун – це прилад нового типу в якому використовується
властивість п’єзокераміки змінювати свої розміри під впливом
електричного поля. Без обмоток, не містить магнітів і не створює
магнітного поля, що значно знижує перешкоди, які вносяться
звичайними двигунами в електронні схеми та мережу живлення. Саме
тому його можна використовувати в магнітній апаратурі звукозапису та
відеозапису. Не трудомісткий при виготовленні, так як п’єзоелементи
виготовляються із полікристалічних матеріалів – кераміки, забезпечують
його низьку вартість. Самі комплектуючі легко виготовляються методом
штампування, пресування, литтям або за допомогою автоматів чи
автоматичних ліній. Ним легко керувати та точно фіксувати необхідне
положення при зупинці. Придатний для роботи в магнітофонах,
кіно-фотоапаратурі, приладах, системах автоматичного керування і
регулювання, в протезах, дитячих іграшках, побутовій техніці.
Патентний захист його забезпечений 27 патентами, які були
видані в таких розвинених країнах, як США, Великобританія, Японія,
Німеччина, Австрія та ін.
Цікавим в експозиції є перший промисловий зразок першої в
СРСР потужної лампи біжучої хвилі. Вчені радіотехнічного факультету
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем КПІ в 1970 році під
керівництвом професора Тараненка В.П. розробили цю лампу з
потужністю 1,5 кВт та робочим діапазоном 3 см. Основне призначення її
– система радіопротидії. В 1975 р. розробка була відзначена Державною
премією УРСР.
В журналі «Электронная техника», серія 1, Електроніка СВЧ, випуск
12, 1982 р. (Юбилейный выпуск журнала «Электронная техника» – к
60-летию СССР) було відмічено:... «Нашу отечественную электронику
невозможно сегодня представить, например, без исследований
украинских ученых в области генераторов миллиметрового диапазона
волн и изучения физико-химических процессов, протекающих в
контактных слоях металл-полупроводник, применения ЭВМ для
машинного проектирования электронных приборов и устройств...
Наряду с достижениями традиционных научных центров Москвы,
Ленинграда, Горького, Новосибирска, мы сегодня отмечаем большой
вклад в советскую электронику Киевского, Рижского, Тбилисского
политехнических институтов...» (Академик Н. Д. Девятков )
В музеї представлені розробки – прилади та пристрої функціональної
п’єзоелектроніки. За цикл робіт в цій галузі професору, д. т. н., членукореспонденту НАН України Якименку Ю.І. присуджена Державна
премія в 1988 році.
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Далі – прилади та пристрої діелектроніки. В 60-х - 80-х роках
вченими України створені науково-технічні основи діелектроніки –
перспективного напрямку електронної техніки надвисоких частот.
За виконання та впровадження цієї роботи член-кореспондент НАНУ
Ільченко М.Ю. та академік АННП Наритник Т.М. відзначені Державною
премією УРСР в 1983 році та Державною премією СРСР в 1990 році.
Визиває зацікавленість розробка 1994 року Головного конструктора
НДІ «Оріон», випускниці КПІ 1961 р., Пасічник З.М., клістронів UAKY1 та UAKY-2, що використовувались у каскадах передавачів ІУ та У
частотних діапазонів телебачення. Це було замовленням концерну РРТ.
Мета розробки – заміна клістронів 71ST53 та 60ST53 чеської фірми
TESLA. Перші зразки їх були впровадженні на телевізійних центрах
України: Київ, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Полонне, НовоДністровськ, Івано-Франківськ, Лисичанськ та ін.
Свої розробки для експонування в розділ «Приладобудування» до
Державного політехнічного музею передали вчені приладобудівного
факультету. Серед них: вимірювальний перетворювач витрат рідини,
призначений для вимірювання сталих та змінних витрат рідини в
трубопроводах та вимірювальні перетворювачі сили, призначені для
формування на своєму виході сигналу, що функціонально зв'язаний із
сигналом вимірюваної інформації на вході у формі, зручній для передачі,
подальшого перетворення, обробки та збереження. Вимірювання
проводиться як стаціонарних, так і нестаціонарних сил. Керівником
цієї роботи був доцент Нікітін О.К. Винаходи впровадженні на НВО
«Енергія» у м. Калінінграді в 1992 р.
Серія приладів «Майстер», що базується на принципах технології
ТОНТОР, належить старшому науковому співробітнику кафедри
виробництва приладів КПІ Скицюку В.І. Це єдина технологія початку
90-х років ХХ ст., яка дозволяла створити адаптичну систему контролю
процесу виготовлення металевих деталей на верстатах з ЧПК. Вона
по своїх показниках випереджала всі існуючі на той час системи
закордонного виробництва, дозволяла «знищити» саме поняття – поле
допуска.
В експозиції музею представленні медичні прилади. Портативний
медичний лазерний опромінювач «Промінь», розробка 1996 року
науковців Тимчика Г.С. та Клочко Т.Р. кафедри виробництва приладів
КПІ. Призначений для опромінювання зовнішніх та внутрішніх
поверхонь біологічних організмів під час лікування та дослідження
впливу лазерного когерентного випромінювання на мікроструктуру
тканини.
Сфера застосування: лікування алкогольної, наркотичної залежності,
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гастрологічних, гематологічних, дерматологічних, отоларингічних,
онкологічних та інших захворювань, підвищення імунітету, біологічні
дослідження.
Апарат магнітної терапії і стимуляції МС-92М – розробка кафедри
фізичної та біомедичної електроніки КПІ. Ефективний при лікуванні
захворювань в напрямках: стоматології, кардіології, онкології,
променевої патології, неврології, пульмонології і фізіотерапії, ортопедії
і травматології, дерматології, гінекології, ЛОР патології, офтальмології
і стоматології.
Це такий, далеко не повний, перелік приладів-розробок, якими
наповнилась експозиція Державного політехнічного музею. Студентам,
учнівській молоді наглядно надано можливість ознайомитись з
досягненнями вчених, науковців вищої школи та наслідувати їхньому
прикладу в розвитку науково-технічного потенціалу.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МУЗЕЙНОЇ РОБОТИ.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Остапчук М.В. (Житомирська область)
Мене звуть Остапчук Марина. Мені 22 роки, музеєзнавець та
пам'яткоохоронець за освітою і мандрівник у душі, я мрію побувати
у найкращих музеях світу. Моя мета: збагатитися духовно, а також
професійно. Насамперед, мене цікавлять підходи до музейної роботи
у передових музеях світу, місія музеїв, інноваційні методи роботи.
Оскільки музей має бути культурним та освітнім осередком; бути
суспільно-корисним закладом; бути цікавим для усіх категорій
відвідувачів. Тому найкращими показниками ефективної роботи музею
є те, що про нього знають, і за кордоном у тому числі, його відвідують, у
своїй діяльності він зачіпає соціальні-важливі питання. Це вищий рівень
роботи сучасного музею. Це означає, що музейники зрозуміли функції
музею і впоралися із їх розвитком та представленням відвідувачам. Це
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той напрямок, у якому я маю намір вести свою музейну роботу.
А тепер ближче до тих форм роботи та інноваційних підходів до
музейної роботи, які імпонують особисто мені як музейному відвідувачу.
Хочу висловлюватися із позиції відвідувача, адже зацікавити людей –
одна з основних задач музею, а коли стаєш на місце гостя музею, то
розумієш, чого не вистачає, над чим треба попрацювати. До того ж, ми
музейники – теж є відвідувачами. Тому питання у роботі треба ставити
так: що я маю зробити у власному музеї, аби мені, як відвідувачу було
цікаво приходити сюди? Яким має бути музей, щоб зацікавити туристів,
іноземців? У чому має бути його унікальність та інноваційність, чим він
має вражати?
Отож, яким на мою думку, має бути сучасний музей: беру до уваги
усі українські музеї. Він має бути творчим та емоційним, готовим до
співпраці та сучасним.
Відвідувачі. Музейники мають розрізняти типи відвідувачів: їх
інтереси та мотиви. Повинні знати свою публіку, бути у динаміці,
аби задовольняти її потреби. Має бути якісне відвідування музею, це
означає, що для себе відвідувач винесе із музею [2].
Серед очікувань відвідувачів є шість типів досвіду: відпочинок
– розслаблена або навпаки жвава діяльність; спілкування – зустріч
чи заняття з іншими людьми; навчання – набуття нової інформації;
естетичне переживання – переживання чуттєвого досвіду (задоволення,
ейфорія, і в певних умовах відчуття тривоги, що витікає із споглядання
природних чи рукотворних предметів); досвід вшанування – зв'язок із
минулим, історичними подіями; орієнтація на вирішення проблеми –
постановка та залучення до вирішення питань та проблем сучасності [1].
Експозиція. Подання інформації через експонати під різними
кутами. Тобто ми можемо використовувати однакові експонати, але теми,
які розкриває експозиція, – різні. Наприклад, тема війни, ми можемо
у хронологічному порядку розповісти про події Великої Вітчизняної
війни. Але так вже робили до нас, тому можемо зробити так, як зробили
англійці у Британському музеї. Вони подали тему війни у контексті того,
як війна впливає на долі людей, адже найбільше нас зачіпають історії
окремих людей (зверніть увагу, як інформація подається у новинах,
де ми автоматично починаємо співпереживати і співчувати героям
сюжетів). Тож англійці у своїй експозиції і використали модель подання
теми війни через конкретну історію конкретного солдата, єврейського
хлопчика, окремої сім'ї, російської дівчинки. Вони чітко зрозуміли одне
із завдань музею: музей повинен бути емоційним, темою екскурсії та
експозиції в цілому зачіпати серця відвідувачів, музей має залишити
враження після його відвідування. Цікавий досвід музейників США
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у меморіальному музеї Холокосту. Де екскурсія побудована так: ви
отримуєте ім'я постраждалої людини, і проходячи залами музею
переживаєте її особисту історію [5]. Підсумовуючи такий підхід у
музейній роботі, я роблю висновок: музей несе функцію розкриття
людського гуманізму, тобто відвідувач має задуматися над побаченим і
почати співпереживати.
Наступний інноваційний підхід до музейної роботи – розвиток
усної історії, це збирання документальних спогадів людей, які були
свідками чи учасниками певних подій. Такий підхід було використано
і в Україні, проект створили у Одесі, у музеї особистих колекцій ім.
А.В. Блещунова. Коли у соціальних мережах опублікували звернення
до аудиторії написати твір про те, якою була в молодості моя бабуся.
Так було створено виставку історій. Проект «Моя молодая бабушка»
отримав премію [3].
Музейникам важливо зрозуміти, що відвідувачам цікаві не самі речі,
а інформація, що передається через них. Наприклад: як і ким створювався
предмет, процес його створення. Так, наші колеги із Шотландського
музею транспорту Riverside у місті Глазго використали метод усної
історії, історії із життя, пов'язані із транспортом (із конкретною маркою
авто). На основі соціологічних опитувань та аналізу розповідей людей,
вони розробили проект: 100 історій про предмет [4].
Серед вже відомих українським музеям програм сьогодні потрібно
широко впроваджувати такі: лекції, навчальні курси, офіційні та
неофіційні навчальні програми, що включають самостійні екскурсії
та екскурсії із аудіо-гідами. А також міжнародний досвід: організація
музеями гостьових виставок мистецтв та освітніх програм у різних
школах, освітні Інтернет-програми, у яких учні та студенти можуть
створити власні віртуальні виставки, а потім отримують інтерактивні
сайти для їх розміщення. Цікавим підходом у музейній роботі є
програма «Зустріньмося з науковцем», яка дає змогу зацікавленим
людям безпосередньо спілкуватися з дослідником, художником,
письменником, краєзнавцем, мистецтвознавцем на тему його наукової
праці, у форматі семінару. Дедалі популярнішими стають екскурсії, які
показують «кухню» музею, тобто дають змогу «зсередини» побачити
збірки музею, його приміщення призначені для реставрації та зберігання
експонатів (фонди), розробки виставок. Великі музеї пропонують
розширені програми, такі як – концерти, фільми, подорожі [1].
Цікавий підхід використовують наші американські колеги із музею
під відкритим небом – «Колоніальний Вільямсбург», штат Вірджинія, де
на музейній території є 100 приватних будинків, стилізованих під епоху,
які здаються в оренду туристам. Цей музей є живим завдяки акторам,
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що виконують ролі місцевого населення кілька століть тому, завдяки
місцевим ремісникам. Загалом у музеї працює 1000 акторів [6].
Як сказала автор книги, на яку я посилаюся у цій доповіді: «Зміни
творить кожен з нас», тож давайте змінимо наші музеї у напрямку
інновацій та новітніх підходів до музейної роботи!
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МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ПРОГРАМИ
В МУЗЕЯХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Панченко А.В. (Харків)
Методи музейної педагогіки, що вже здавна й успішно розвиваються
в інших країнах світу, на вітчизняній ниві були започатковані відомим
вченим, мистецтвознавцем і музейним діячем Ф.Шмітом. Саме у
Харкові у 1920 р. на базі Першої художньої виставки був створений
перший в Україні дитячий музей, у якому Шміт втілив своє бачення
дитячого музею як освітнього простору і місця проявлення творчої
активності дитини, майстерні і центру з вивчення психології дитячої
творчості одночасно. Музей був відкритий для всіх, хто хотів займатися
художнім мистецтвом незалежно від таланту. Всі створені у процесі
занять малюнки демонструвалися у музеї.
Але, як відомо, починаючи з 30-х років ХХ ст. музеї були
поставлені на службу соціалістичному будівництву і переорієнтовані на
формування свідомості суспільства відповідно до ідеологічного курсу,
накресленого комуністичною партією. Вся освітня музейна діяльність
звелася до допомоги школі у розширенні учнями знань. За радянських
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часів музейний урок перетворювався у звичайний урок з тією різницею,
що проводився не в школі, а на матеріалах музею, і мета його – не
емоційний вплив, а закріплення шкільного матеріалу.
Тільки з розпадом Радянського Союзу, зміною політичної ситуації
разом із зміною культурних та ідеологічних орієнтирів, з початком
соціальних перетворень, що відбувалися на тлі величезного падіння
відвідуваності музейних закладів, музеї поступово починають шукати
нові, прогресивні методи науково-освітньої роботи.
Піонером серед харківських музеїв у цьому напрямку є Харківський
художній музей. У 1997 році в музеї розпочав свою роботу музичний
клуб «Фермата». Він об’єднав дітей, батьків та педагогів шкіл мистецтв
Харкова. У роботі клубу разом із співробітниками музею беруть участь
артисти обласної філармонії, викладачі університету мистецтв ім. І.П.
Котляревського, хорові колективи нашого міста, художники, поети.
Сьогодні в рамках програми «Музей храм культури» в Харківському
художньому музеї крім «Фермати» працюють клуби «Кудесники»,
«Натхнення», «Релігії світу», «Університет третього віку» тощо. Успішно
проходять заняття програми «Краса всередині нас» для вагітних жінок
і лекторію для батьків і дітей «Абетка мистецтва».
У січні 2016 року Харківський художній музей вперше розпочав цикл
занять з дітьми з синдромом Дауна та аутизмом. Підготовка до цих занять
почалась із зустрічі співробітників музею з психологом О.С. Олійник,
яка дала коротку консультацію щодо особливостей світосприйняття та
поведінки дітей з такими захворюваннями. Всього відбулося 6 занять, в
яких брали участь до 5-ти дітей. З кожною дитиною працював окремий
співробітник музею. Зміст і складність занять змінювалися. Наприклад,
на першому занятті діти самостійно або за допомогою батьків створили
листівку з використанням елементів орігамі. Далі відбулась прогулянка
постійною експозицією «Українське і російське мистецтво XVI - поч.
XX ст.», під час якої їм було запропоновано знайти картину, де зображено
ялини або зиму. Темою останньої зустрічі був «Портрет». Спочатку
маленьким відвідувачам та їх батькам розповіли про цей жанр, потім
присутніх попросили знайти у залі твори, виконані в цьому жанрі. Біля
кожного портрета, що був знайдений, відбувалася недовга розмова, під
час якої музейний співробітник надавав невелике пояснення про цей
твір, а діти відповідали на прості питання. Також відбулося практичне
заняття, на якому художник Олег Станічнов провів майстер-клас зі
створення портрета: показав, як художник тримає олівець у руці, з
чого починається робота над портретом, на що варто звертати увагу.
Всі присутні, і діти, і батьки, і музейні працівники, власноруч під
керівництвом художника створили портрети кольоровими олівцями.
220

Дуже цікавим є досвід Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна.
На сьогодні в музеї працюють декілька інтерактивних циклів для дітей.
Усі вони містять елементи гри і змагальності, а також супроводжуються
мультимедійними презентаціями. Цикл «І оживають речі…»
присвячений окремим колекціям з музейної збірки. До нього входять
заняття «Історія праски», «Про що розповіла скіпка», «Хранителі часу».
«Застигла мить», «Як поживаєш, Самовар Самоварович?», «Подорож
монетки», «Від стилоса до авторучки», «Загадкові історії про старовинні
меблі». Іншим напрямом є цикл занять «Азбука мистецтва», метою
якого є знайомство з жанрами образотворчого мистецтва, з народними
промислами, представленими в колекції музею. Під час занять діти в
ігровій формі знайомляться з художніми жанрами, розігрують сценки,
складають пазли, ліплять іграшки та розмальовують їх й, звичайно ж,
малюють. Також розроблені цикли «Знайомтесь з Рєпіним», «Українські
народні традиції та промисли», «Найдавніше минуле краю».
Безумовно, активно використовує в своїй роботі нові методи і
Харківський історичний музей. Для дітей молодшого та середнього віку
розроблений цілий ряд заходів з використанням елементів інтерактиву
та застосуванням мультимедійних технологій.
Одним з найцікавіших з них є музейний захід-гра «Стежками
давніх гончарів». Починається він з мультимедійної лекції «Нарис
історії появи кераміки та розвитку гончарної справи у давнину».
Після цього координатор заходу пропонує завдання учасникам гру, яка
проходить у декілька етапів. Перший етап – це вікторина, за допомогою
якої учні закріплюють свої знання про різновиди глиняного посуду
та функціональне призначення кожного виду. Учасники наступного
конкурсу, що має назву «Археологічний пазл», повинні на швидкість
зібрати пазли із зображенням давньої амфори. Під час третього
етапу необхідно розкласти картки із зображеннями основних етапів
виготовлення глиняного посуду у правильному порядку. У наступних
конкурсах та іграх учасники закріплюють набуті знання. Закінчується
заняття майстер-класом з ліплення глиняних виробів.
Також дуже популярними є музейні заняття «Таємниці «Козацькому
роду нема переводу», «Жіноча мода ХІХ ст. у дзеркалі історії», «Історія
поштової листівки» (включає майстер-клас з виготовлення святкової
листівки), «Історія солодкого життя», «Диво приходить грудневої ночі»
(До Дня Святого Миколая).
Віддалений на 60 км від Харкова Національний літературномеморіальний музей Г.С. Сковороди, тим не менш є центром
проведення фестивалів, фольклорних та літературно-мистецьких свят.
Постійними є фестиваль «Сьогодні Купала, а завтра Івана», яблучний
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пленер «ApplInAir», фольклорне свято «Вся надія на Колодія». Також
традиційно до різдвяних свят проводиться спеціальна програма «Ангели,
знижайтеся, до землі зближайтеся…» та вертеп, у яких беруть участь як
відвідувачі, так і мешканці села. У 2015 році Національним літературномеморіальним музеєм Г.С.Сковороди в межах програми «ProMuseum»
втілений проект «Мандрівець». Це настільна гра, створена за мотивами
життя і творчості Григорія Сковороди. В ігровій формі діти не тільки
проходять шлях від Чорнух до Сковородинівки (через Київ, Петербург,
Токай, Дрезден, Переяслав, Москву, Харків та ін.), а й виконують
завдання місій («Себепізнання», «Сродна праця», «Сродне навчання»,
«Дружба», «Свобода», «Бачити двоє: дві натури»), читають афоризми
Сковороди і відтворюють його життєвий шлях. Гра має ігрове поле два
на два метри, чималенький м’який гральний кубик і такі ж великі картки
й фішки (а зовсім малим дітям дозволяється самим ставати на поле і
бути «гральними фігурками»)
Але одним з найактивніших та найкреативніших музеїв зі
створення нових форм роботи з відвідувачами не тільки в Харківській
області, а й мабуть, в усій Україні, є Харківський літературний музей. В
арсеналі їх роботи театралізовані свята, інсценування, майстер-класи,
квести, розважальні програми, тренінги, турніри, вікторини, кінопокази,
рольові ігри, портфоліо тощо. З метою створення інтерактивного
простору у червні 2014 р. в ХЛМ відкрився дитячий освітньорозважальний центр «Книга», орієнтований на дітей та підлітків.
Основна ідея центру – відкрити книгу для дітей, дати їм відчути радість
читання. Тут використовуються всі новітні освітні методики. На цих
заняттях в ігровій формі дитина дізнається про цікаві факти з життя
письменників і літературних героїв, пише свою міні-історію, виготовляє
собі на згадку маленький сувенір. Нові виставки в центрі – це нові
захоплюючі подорожі та цікаві відкриття. Так, наприклад, у 2015 році
в центрі відкрилася виставка «Фантастична книга в кабінеті професора
КрейзіФорда». На її основі було розроблено декілька програм:
проходили квести «Винаходи», «Захоплюючі світи», «Роботи», освітні
ігри «Сигнальні вогні на літаках», «Цікаве шифрування», «Подорож
на Місяць», «Фантастичне харчування». А за допомогою настільної
карткової гри «Машина часу» можна було відправитись у цікаву
подорож часом, дізнатися, коли люди почали вимірювати час і чи можна
опинитися поза часом, як потрапити в минуле чи майбутнє.
Підводячи підсумок, можна сказати, що саме в останні роки
музеї Харківщини перейшли на зовсім інший рівень спілкування з
відвідувачем, поступово поєднуючи освітній процес з виховним та
роблячи його більш цікавим і змістовним.
222

ДО ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ ПРОВІНЦІЙНОГО
ІСТОРИЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ М. БЕРЕЖАНИ)
Парацій В.М. (Бережани Тернопільської області)
Будь-яка позитивна та якісна історична традиція є дуже цінною
та пізнавальною для наступників, а отже потребує пам’яті про себе,
уявлення про себе, розуміння пройдених подій. Тому бажання зберегти
події, обставини й артефакти епохи серед раціонального й національно
здорового соціуму є апріорно визначеним. Зокрема – через музейну
експозицію.
Адже музеї завжди залишаються раціональним виявом обґрунтованого збереження та використання візуальних (і навіть інформаційних)
артефактів історичної пам’яті окремого народу чи регіону. Вони
уже майже два століття підтверджують (зокрема на європейському
субконтиненті) свою соціальну семантичність та культурно-освітню
значимість. За часи своєї довготривалої еволюції в соціоментальному
просторі людства сутність музейництва фактично не змінюється
у дефініційному визначенні, а також в інтерпретуванні власних
функціональних можливостей на етапах такого собі інтенсіонального
антропогенезу, який ніколи не припиняється. У цій «життєдайності»
й закладено основу доведення на користь суспільної необхідності та
практичної користі музейних збірок, загалом – музеїв.
Визначена тематика (на рівні пізнання музейних традицій окремого
історичного населеного пункту – міста Бережани) лише починає
розроблятися. Окрім окремих авторських заміток, публікації обмежуються
короткими згадками в старих виданнях путівникового чи довідникового
характеру. Хоч, загалом, історія східногалицького музейництва, як
тематична наукова проблематика, уже є об’єктом сучасних досліджень
(наприклад А. Козицький, В. Кушнір, А. Надопта, О. Сидор та інші).
Події першої світової війни та подальшого українсько-польського
протистояння були (у міжвоєнний час) важливою підставою для
формування нових тематичних музейних збірок, перш за все польського
ідеологічного спрямування.
Так, з 1925 р. у Бережанах існував подібний музей, який розташовувався в окремих кімнатах міського магістрату. Безпосередня
ініціатива його створення належала магістратському чиновнику Адольфу
Лучинському. Через п’ять років музейні фонди налічували понад 2500
цінних предметів, значна частина яких відображала події недалекого
воєнного минулого (події першої світової, українсько-польської воєн).
Музейні колекції доволі активно рекламуються, що посилювало,
таким чином, наплив туристів. До 1930 р. музей відвідало понад дві
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тисячі гостей міста з Львова, Тернополя, Варшави, Кракова, інших
великих населених пунктів. Частково під музейно-експозиційні потреби
використовувалися окремі приміщення міської Ратуші.
Дещо тематичною була й сама збірка (вважаємо, тут велику роль
відіграло таке собі «возвеличено-ментальне» сприйняття обставин
першої світової війни тогочасного польського суспільства). Так, серед
музейної збірки домінував вищеозначений період, де історичну цінність
мали: колекція різних документів, банкнотів, фотографії учасників
бойових дій, кількадесят шабель і карабінів, осколки снарядів, монети,
медалі, печатки, кілька листів генералів Едварда Ридз-Смігли та
Владислава Сікорського.
Наприкінці вересня – початку жовтня 1931 р. між Тернопільським
воєводським правлінням і повітовими староствами велася переписка на
предмет фіксації історичних подій польсько-українського протистояння
1918 – 1920-х рр. Серед інституцій Бережанського повіту (список
складено керівником повітової поліції 8 жовтня 1931 р.), які в своїх
архівах мають історичні матеріали визначеного періоду, було названо й
Бережанський музей.
Сприймався він і в контексті організації загальнотуристичних чи
екскурсійних маршрутів. Адже музейництво і краєзнавчо-туристична
діяльність – речі взаємопов’язані та органічно взаємопереплетені.
Тому зрозумілою була ініціатива новоствореного в краї (з 1925 р.)
Подільського туристично-краєзнавчого товариства у формуванні
нових чи відродженні краєзнавчиx музеїв, зокрема по повітових
містаx воєводства; вони повинні були стати «опорними пунктами для
туристичного руxу». З перших років їх організаційного становлення
та дієвого розвитку співробітники ПТКТ підтримували тісні зв’язки з
існуючими повітовими музеями та «міським музеєм у Бережанах».
Також, описуючи об’єкти екскурсійного відвідування у Бережанах,
воєводський референт з туристики (і, одночасно, голова вищезгаданого
товариства) Т. Кунзек відзначає, що «музей міський (будинок міського
правління по вул. Гартлера, 2) можна відвідати за попереднім
оголошенням в міському правлінні».
На загальних зборах членів ПТКТ, які відбулися 21 вересня 1935
р. у Заліщиках, висловлювалася «письмова подяка» окремим особам за
заслуги перед Товариством. Серед названих були і бережанці, зокрема –
ініціатор заснування міського музею Адольф Лучинський.
З середини 1930-х рр. у Бережанах розпочалося формування
українського за змістом «Народного музею». Його формування та
розвиток пов’язано з діяльністю письменника, журналіста й правника
Франца Коковського.
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12 листопада 1935 р. при місцевій філії Товариства «Рідна школа»
створено музейне товариство ім. А. Чайковського. Франц Коковський – в
Управі музею. Для популяризації та активізації збирацької роботи серед
населення краю Управа осередку в Бережанах розробила спеціальний
квестіонар, в якому було чітко зазначено, що саме потрібно збирати
до музейної збірки. Трактувалося це доволі масштабно: «всі пам’ятки
побуту (народна українська ноша, вишивки, писанка), культури
(церковне та світське мистецтво, рукописи, книги), археологічні
знахідки, матеріали до краєзнавства, народної творчості…».
На поч. 1936 р. до Бережанського повітового староства було подане
ще одне звернення щодо потреби відкриття українського, за змістом,
музею. Цитуємо його повністю: «Ваша достойносте! Громадянство
Бережан рішило обновити при кружку «Рідної школи» в Бережанах та
на його статуті Музей, що має стати храмом нашої культури.
Цей музей конечно потрібний, коли зважимо те, що не мали
дотепер свого музею ні Бережани, ні Підгайці, ні Перемишляни, ні
врешті Монастириськ та Бучач. А тут, на цих землях, начинаючи з
наших княжих часів йшли завзяті бої за володіння цею землею, тут
наші предки грудь об грудь ставали проти наступів татарів, волохів,
мадяр, московитів, тут врешті наше славне стрілецтво написало кров’ю
найкращі картини свого існування». Серед ініціаторів створення музею,
підписи яких поставлено під вищезазначеним зверненням, був Франц
Коковський як представник музейної управи.
І впродовж 1935-1936 рр. головні проблеми, пов’язані з організацією
українського музею в Бережанах, були вирішені. Уже на четвертому
музейному з’їзді (31 травня – 1 червня 1936 р.), господарем якого був
музей товариства «Лемківщина» у м. Сяноку, вперше було представлено
новостворений Бережанський музей в особі постійно згадуваного
Франца Коковського.
До музейної діяльності були причетні окремі визначні особистості
галицького українства – вихідці з Бережанського краю. Так, етнограф
і бібліограф Зенон Кузеля уже з 1897 р. (учнем гімназії) розпочав
збір місцевого етнографічного матеріалу. Студентом університету
в 1904-1906 рр. він стає волонтером відділу антропології та
етнографії Цісарського надвірного музею, а також працює (до 1907
р.) в Австрійському етнографічному музеї під керівництвом проф. М.
Гатерляндта. У 1904 – 1906 рр. З. Кузеля бере участь в етнографічних
експедиціях до Карпат під керівництвом І. Франка та Хв. Вовка, які
влаштовувало Наукове товариство ім. Шевченка у м. Львові спільно з
Антропологічним товариством в Парижі. Окрім дослідницької роботи,
тут проводився збір і закупівля матеріалів для різних музеїв: НТШ
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(етнографічного відділу), Олександра ІІІ у Петербурзі, Етнографічного
у Відні. Це була та основа українського східногалицького музейництва,
на якій базувалася подальша, більш якісна і професійна, діяльність
особистості, спрямована на розкриття і популяризацію народних етносоціальних і культурницьких досягнень.
Український музей у Бережанах проіснував до 1939 року. Наступна
зміна політичних обставин та орієнтацій, на жаль, змела його. А збірки,
принаймні окремі з них, поповнили фонди новоствореного обласного
краєзнавчого музею у Тернополі. Власне, такий висновок можна зробити
з наступного газетного повідомлення за 1941 рік: «Тому десять літ була
музейна гарячка. Майже кожне містечко старалося створити у себе
музей. Мали такі музеї не лише Тернопіль, а Золочів, Теребовля, Бучач,
Монастириськ, Борщів, Заліщики, Городенка, Бережани, Підгайці,
Збараж, Кудринці. За більшовицької влади був наказ скомасувати всі
музеї і створити обласний Музей у Тернополі…».
Франц Коковський помирає у Тернопільській в’язниці НКВС.
А Бережани більш ніж чотири наступних десятиліття переживали
«безмузейний період».
Але позитивна традиція була закладена. Як в основу існуючих
музеїв у місті: краєзнавчого, книги, Богдана Лепкого (в статусі Обласного
комунального), сакрального мистецтва та історії переслідуваної
церкви (структурного підрозділу Державного історико-архітектурного
заповідника у м. Бережани); а також – що є перспективним – у
формування нових якісних музейних збірок.

СПЕЦИФІКА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ
СХІДНОГАЛИЦЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА
Парацій В.М. (Бережани Тернопільської області)
Відомий український дослідник і музеолог Іларіон Свенціцький,
визначаючи суспільну цінність музею, стверджував: «Музеї в
нинішньому розумінні, це: або скарбниця творчості людини у зв’язку
із всесвітом, або образ частини життя всесвіту. В першому рядові музей
служить мистецтву, для поглиблення і поширення естетичного смаку…
В другому разові музей своїми збірками повчає видця про зовнішню
різноманітність життя у світі та про його внутрішню єдність… Музей,
це великий банк, що при добрій господарці приносить дуже високі
відсотки. Їх треба вміти видістати самій нації з себе – своєю працею
своїми знахідками та коштами... Музеологічно ведені збірки, без огляду
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на їх територіальну і національну приналежність змістом, єсть в повнім
цего слова значінням добром міжнародним». У цих словах закладено
все: музей як соціокультурний та інтелектуальний вимір, музей як
державницький чинник, музей як виховний і просвітницький процес.
Тут закладена уся змістова сутність музею та музейництва.
Загалом історичні традиції музейної сфери є цікавими, з позиції
пізнання й осмислення одного з важливих і незамінних чинників
краєзнавчої та туристично-екскурсійної роботи, а також з погляду на
можливість сучасного використання існуючих практичних розробок.
А період 1920-1930-х рр. для багатьох європейських країн був часом
формування своєрідної акматичної фази (по Л. Гумільову) вертикалі й
горизонталі музейного формування. Цей процес переживала і «друга»
Річ Посполита. А в структурі її адміністративно-територіального
устрою – і східногалицькі землі.
На початку 1920-х рр. в організації музейної справи Польща
знаходиться майже на останньому місці в Європі. Це стверджували
самі польські дослідники – сучасники епохи. Варшава була єдиною
європейською столицею, яка не мала власного Національного музею.
Причина цьому бачилися в негативних політичних обставинах і через
брак розуміння історико-культурної значимості музеїв. У Галичині музеї
– це, переважно заклади, створені з приватної ініціативи, які в своєму
розвитку не доходять до рівня планово організованого музейництва,
знову ж таки через «брак кваліфікованих музейно-наукових сил».
Та тоді не лише трактували ці негативні факти, але й шукали шляхи
виходу із ситуації. Вихід бачився в наступних діях:
• підготовка достатнього наукового та технічного музейницького
персоналу;
• розширення музейної мережі в регіонах «як закладів культурнонаукових»;
• організація професійного міжмузейного обміну;
• створення при відділі науки Міністерства релігії та народної
освіти відповідної адміністративної структури для координації музейної
діяльності.
Реальна оцінка ситуації і обґрунтований підхід до справи дав
позитивні наслідки. Зокрема, дуже швидко відбулося відродження
до життя музеїв, створених під егідою Польського товариства
краєзнавчого, яке до першої світової війни основну увагу звертало
власне на східні прикордонні землі. Але змінилися завдання музею,
зберігаючи при цьому його загальну сутність – закладу наукового та
освітнього. Тепер краєзнавчі музеї повинні поповнювати свої фонди не
від випадку до випадку, а планово, виходячи із специфіки регіону та
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характеру музейного зібрання. Вони повинні бути науково-освітніми
регіональними інституціями.
Взагалі, організаційна структура музейного будівництва Польської
республіки 1920-1930-х рр. дещо відрізнялася від сучасної практики.
Одною з основних особливостей визначеного періоду було домінування
громадських музеїв, при активній їх підтримці державними та
комунальними органами влади й місцевого самоврядування. Чітко
формувалася й регіональна специфіка музейництва. Окрім того,
музейництво сприймалося як один із напрямків позитивної рекламації
регіону, як важливе підґрунтя його туристичної презентаційності.
Так, у зверненні Міністерства громадськиx робіт Польщі до
воєводськиx управлінь від 28 лютого 1924 р., міститься рекомендація
щодо організації туристики на теренаx краю. Ідентичні пропозиції
дублюються 19 березня 1924 року Львівською округовою дирекцією
громадськиx робіт, де зосереджуються питання розвитку туристичної
діяльності в межаx Львівського, Тернопільського та Станіславського
воєводств. А вже 25 березня 1925 року Тернопільське воєводське
правління звертається до повітовиx староств з приводу ефективного
виконання рекомендацій по втіленню позитивних чинників
регіонального туризму та здійснення, в цьому узагальненому контексті,
якісної екскурсійної, а також пов’язаними з нею пам’яткоохоронної та
природоохоронної діяльності. Організаційно-дієвим відобразником
таких комплексних регіональних процесів на рівні Тернопільського
воєводства 1920-1930-х рр. було Подільське туристично-краєнавче
товариство.
Загалом, станом на 31 грудня 1936 р. на території тогочасної Речі
Посполитої було загалом 147 музеїв, з них у південних (галицькоподільських) воєводствах – 53 (в т.ч. у Львові та Кракові – по 13; більше
лише у Варшаві – 24). Це був найнасиченіший представницькими
музейними збірками регіон. Майже половина від загалу (67 музеїв)
знаходилася у власності громадських товариств. Держава опікувалася
23 музеями, під опікою органів місцевого самоврядування знаходилося
38 музеїв, у володінні церковних дієцезій було 8 музеїв, а приватні
особи мали у власності 11 музеологічних збірок. Двадцять один музей
відносився до категорії «регіональних», які формувалися переважно
шляхом тісної співпраці місцевих громадських, комунально-владних і
самоврядних структур.
Але основа музейного будівництва сприймалася виключно під
польським ідеологічним кутом зору. На це спрямовувалася й державна
підтримка. Тому потреба створення українського музейного середовища,
де репрезентувалися б матеріали традиційного побуту та культури перш
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за все місцевого українського етносу, була нагальною. Та вона була
покладена виключно на сили українського громадянства, без будь-якого
очікування серйозних урядових дотацій.
Таким провідником (як організаційним, так і методологічним
й фінансовим) українського музейництва Східної Галичини був
митрополит львівський і галицький А. Шептицький. Він ясно
«усвідомлював, що окрім євангелізації українського народу, треба
взятися за піднесення його національної культури». Тому: «Архієпископпатріарх Шептицький був тією великою особистістю, спроможною
найбільш успішно виконати це завдання».
Його розуміння суті та змісту музейництва було близьке до
сучасного, тобто на 1920-1930-і рр. доволі модерновим, що виходило
за рамки традиційного колекціонерства та антикварства. Музейна
експозиція, на думку галицького митрополита, повинна мати не лише
пізнавальне (популяризаційне) значення, але й відігравати важливу
(інколи й домінуючу) роль в системі національного виховання,
вироблення в суспільстві любові й поваги до пам’яток власної
старовини «в цілі піднесення і розвитку української національної
культури». Популяризація цих пам’яток здійснюється через проведення
широкодоступних і різнотематичних виставок.
Близьким до сучасного було розуміння А. Шептицького принципів
формування й класифікації музейних фондів. Він рекомендував поділяти
їх на основні («невіддільні та невідчужувані») й допоміжні («обмінні»).
Основний фонд складав суть музейної експозиції, містив цінні й
незамінні артефакти мистецького та історичного минулого. Допоміжна
збірка формувалася з дублікатних матеріалів (своєрідного обмінного
фонду музею). Сюди, правда, не вписувалися малоцінні речі та копії, які
взагалі не відносилися до категорії музейних предметів. Таким чином,
музейна колекція зберігала свою унікальність та неповторність.
Митрополит підкреслює, що тільки той музей може відіграти якусь
роль, який «стоїть на сторожі національ¬ної традиції і старанно зберігає
все, що в національному житті заслуговує на увагу своїм характером,
типом, мистецьким стилем або прямо висловом чи проявом національної
думки або національного життя».
На середину 1920-х рр. серед найбільших українських були
музей НТШ (основу фондів якого становили етнографічні та
археологічні матеріали) й Національний музей (творіння митрополита
А. Шептицького, спеціалізувався на збиранні творів мистецтва, але
й володів іншими значними колекціями, зокрема археологічною та
етнографічною). Вони й визначали весь хід національного музейництва
в краї.
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У той же час особливого розповсюдження набирає ідея організації
українських музеїв регіонального рівня (що було співвідносним із
польськими урядовими концепціями).
З поч. 1930-х рр., як справедливо зауважує В. Кушнір, «формою
систематичної співпраці українських музеїв Галичини стали музейні
з’їзди». Перший з них проведено 25 квітня 1931 р. у Львові в приміщенні
Національного музею. І вже на ньому було прийнято рішення, щоб
етнографічні матеріали «громадянство не віддавало приватним збирачам,
а тільки й виключно музеям». Загалом, подібні зібрання стимулювали
подальший розвиток регіонального музейництва, створення нових
провінційних музеїв.
Більшість східногалицьких музеїв (як польських, так і українських)
проіснували до 1939 року. Наступна зміна політичних обставин та
орієнтацій, на жаль, змела їх. А музейні збірки почали зосереджуватися
у великих новостворених музеях в обласних центрах.
Таким чином, для східногалицького музейництва 1920-1930-і
рр. були періодом переходу на новий, більш якісний та професійний
етап еволюції. Їх традиції якщо й не перейшли повністю у практику
сучасного регіонального музейництва, то все ж залишили свій слід у
сьогоденні. Адже сам факт існування доброї традиції – це вже користь.

ВИСВІТЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БІОГРАФІЇ
ВЧЕНОГО, ІНЖЕНЕРА, ВИНАХІДНИКА Ю.В. КОНДРАТЮКА
ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОЗИЦІЙ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
Пістоленко І.О. (Полтава)
Бібліографія, що стосується творчого спадку та біографії одного
з піонерів теорії космічного польоту, інженера, винахідника Ю.В.
Кондратюка (О.Г. Шаргея), налічує понад тисячу найрізноманітніших
публікацій. У багатьох із них автори приділяють увагу увічненню пам’яті
вченого. Більшість, однак, обмежуються переліком опублікованих
основних досліджень, документальної фільмографії, присвяченої Ю.В.
Кондратюку та його внеску в теорію освоєння космічного простору або
діяльності в галузях вітроенергетики та проектування і будівництва
елеваторів, зерносховищ та ін. Деякі автори подають стислий перелік
меморіальних пам’яток і об’єктів, найменованих на честь відомого
полтавця.
Однак окремо питання увічнення пам’яті Ю.В. Кондратюка
музейними засобами практично ще не розглядалось. Метою даного
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дослідження є стислий огляд музейних експозицій і тематично пов’язаних
із ними меморіальних культурно-історичних об’єктів, присвячених
Юрію Кондратюку (Олександру Шаргею). Вони знаходяться, в
основному, на території України і Росії, а також Сполучених Штатів
Америки.
Драматична доля вченого привернула, насамперед, увагу мешканців
тих міст і містечок, де Ю.В. Кондратюку довелося працювати, де
збереглася пам’ять про нього [1, с. 261]. Так, 4 жовтня 1973 р. на
території Криловського елеватора (хлібоприймального пункту) в станиці
Октябрській Краснодарського краю був відкритий кондратюковський
меморіальний комплекс: бюст-пам’ятник і музей, які включили до
одного з тогочасних туристичних маршрутів [2]. Це був перший у світі
музей Ю.В. Кондратюка. Комплекс створили за ініціативи місцевої
громадськості. Значну лепту у створення музею внесли академік В.П.
Глушко, доктор історичних наук Т.І. Агапова, директор станичної
школи М. Косенко, керівник хлібоприймального пункту І.Ф. Адаменко,
головний інженер Криловського елеватору, пізніше – директор музею
В.М. Іващенко, який ще наприкінці 1960-х рр. почав збирати матеріали
про колишнього механіка елеватора Ю.В. Кондратюка.
За відомостями нинішнього директора Кубанського меморіального
музею Ю.В. Кондратюка Н. Макарової, листи, документи, книги
(зокрема остання сторінка рукопису книги «Завоювання…»), інші
експонати збиралися протягом майже 20 років. Спочатку музей працював
на громадських засадах. Поступово став одним із центрів культурного
життя району і краю. 21 травня 1982 р. Музею Ю.В. Кондратюка було
присвоєне, а 18 травня 1984 р. видане свідоцтво про присвоєння звання
«народного». У 1992 р. музей став муніципальним. До 2013 р. експозицію
оновили. Інтерес відвідувачів до неї є високим [3]. Незважаючи на те, що
навіть не всі потяги зупиняються на станції Криловській, тисячі людей з
різних країн відвідують цей музей [1, с. 261; 4, с. 329-330]. Одночасно з
відкриттям музею і пам’ятника криловську вулицю Вокзальну, поблизу
якої мешкав Ю. Кондратюк, було перейменовано на його честь [5].
У липні 1983 р. Новосибірська обласна рада народних депутатів
прийняла рішення про створення постійної виставки історії розвитку
космонавтики у «Будинку, де працював Ю.В. Кондратюк» (по вулиці
Радянській, 24), який є пам’яткою історії і культури регіонального
значення, зведеною 1924-го року. У квітні 1991 р. на цьому будинку
відкрито пам’ятну дошку [1, с. 262, 270]. У жовтні 1993 р. тут
створений Науково-меморіальний центр імені Ю.В. Кондратюка, а
Новосибірському аерокосмічному ліцею присвоєне ім’я Кондратюка
[4, с. 332-333]. На базі Науково-меморіального центру у тому ж 1993
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р. відкрито Меморіальний музей (Меморіальний музейний центр)
им. Ю.В. Кондратюка. Експозицію музею нині розташовано у двох
кімнатах на другому поверсі цього будинку, де знаходиться Музей
міста Новосибірська. Експозиція має назву «Таємниця генія», постійні
експозиційні підрозділи: «Доля і творчий спадок Ю.В. Кондратюка»,
«Освоєння космосу і столиця Сибіру». У них представлено деякі
справжні документи, цінні видання, оригінальні макети космічних
кораблів. Музейний заклад здійснює виїзні виставки і відеопокази,
проводить творчі та інтелектуальні конкурси, пізнавальні програми з
космонавтики для дітей різного віку, з 1994 року – також Міжнародний
художній конкурс для юнацтва «Космос і Я» [6].
Тривалий час (у 1980-і - 1990-і рр.) діяли два самодіяльних музеї:
приватні музеї біографів і дослідників життя та діяльності Ю.В.
Кондратюка Бориса Івановича Романенка (у м. Химки Московської
області) і Анатолія Володимировича Даценка (у м. Полтава),
розташовані в їх житлових приміщеннях. Власники музеїв мали у своїх
збірках численні унікальні документи, листи, світлини, публікації, речі,
що належали або були пов’язані з Ю.В. Кондратюком (О.Г. Шаргеєм).
Збірки були доступні для дослідників, які опублікували багато статей,
створили документальні фільми, телесюжети, опрацювавши ці унікальні
колекції. Потім колекції А.В. Даценка були частково передані до Музею
історії Полтавського технічного університету (ПолтНТУ) та придбані
Полтавським музеєм авіації і космонавтики (ПМАіК). Частина збірки,
за нашими відомостями, зберігалася до останнього часу у сина Анатолія
Володимировича – Володимира Даценка (у м. Москва). Її подальша
доля, як і доля експонатів музею Б.І. Романенка, нам невідома.
Діяльність Ю.В. Кондратюка відображено за допомогою
різноманітних і різної кількості матеріалів, представлених в експозиціях:
Державного музею історії космонавтики імені К.Е. Ціолковського в
Калузі. Він вважається першим у світі музеєм космічної тематики,
створений за безпосередньої участі С.П. Корольова і Ю.О. Гагаріна
і відкритий 1967 року; Політехнічного музею в Москві (у відділі
космонавтики); Державного політехнічного музею в Києві (у відділі
історії авіації і космонавтики). Цей відділ створений на базі Музею
історії космонавтики м. Києва, відкритого 27 квітня 1991 р.
Останній став результатом ініціативи й діяльності ветеранів
космодрому Байконур, розпочатої у 1970-і рр. У 1989 р., за ініціативи
генерала О.М.Войтенка, була створена група з організації музею історії
космонавтики, до складу якої увійшли А.П. Завалішин, В.І. Катаєв, Б.Г.
Лапідус, А.О. Давиденко, Л.О. Ніколаєв, М.Ю. Темпер, фотохудожник
Г.Б. Яновський та ін. Музей не лише мав пропагувати досягнення
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космонавтики, відомих учених, зокрема Ю.В. Кондратюка, а й діяти як
навчально-методична база для учнівської молоді. З 2001 р. експозиція
музею функціонувала в Київському республіканському планетарії.
У червні 2006-го експонати були вивезені і півтора роки зберігалися
у приміщеннях заводу «Арсенал». Керівництво НТУУ «КПІ»,
дізнавшись про музей, запропонувало перевезти його до університету
і розмістити у відреставрованій історичній будівлі авіаційного гаража.
14 травня 2008 р. в НТУУ «КПІ» відбулося відкриття Відділу історії
авіації та космонавтики ДПМ; в Державному краєзнавчому музею м.
Сміла Черкаської області та багатьох інших державних, комунальних,
громадських та інших музеях.
До музейних експозицій свого часу були додані або відкриті інші
об’єкти, що утворили разом з експозиціями музейно-меморіальні
комплекси, або стали початком таких можливих майбутніх комплексів,
присвячених Ю.В. Кондратюку. Це, по-перше, вулиці імені Кондратюка.
Вони є практично в усіх населених пунктах, крім Харкова, де довелось
проживати Кондратюку. Зокрема, у Москві, Санкт-Петербурзі,
Камені-на-Обі, у Києві, у м. Сміла Черкаської області, а також
майдан у Новосибірську; по-друге, меморіальні дошки. В Каменіна-Обі меморіальну дошку встановлено на будинку, в якому мешкав
Ю. Кондратюк [7]; 20 червня 1975 року, за ініціативою колишнього
інженера-технолога цукрового заводу М.В. Поліщука та інших
ветеранів-заводчан, у Малій Висці Кіровоградської області на будівлі
головного корпусу заводу, де Ю.В. Кондратюк працював у 1921-1925
рр., було встановлено меморіальну дошку на його честь; у березні 1980
р. на Ельхотовському елеваторі відбувся мітинг з приводу відкриття
пам’ятної дошки на честь відомого полтавця [2; 1, с. 261].
У Полтаві, на батьківщині О.Г. Шаргея (Ю.В. Кондратюка),
діють не лише декілька музейних експозицій, присвячених ученому.
Створено цілий музейно-історичний простір – тобто комплекс об’єктів
(пам’яток архітектури й історії, меморіальних дошок, пам’ятників
і т. п.), які стосуються тематики музею, але знаходяться за межами
музейних приміщень, на вулицях або площах, однак їх можна вважати
продовженням музею, оскільки вони утворюють своєрідний зміст так
званих зовнішніх або екстер’єрних експозицій.
Так, Ю.В. Кондратюком зацікавилися викладачі кафедри загальної
фізики Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.
Короленка (нині – Полтавський національний педагогічний університет
ім. В.Г. Короленка). Їх зустріч із братом Ю.В.Кондратюка – А.В.
Даценком та його дружиною Міліцією Костянтинівною стала поштовхом
до створення музею-кімнати вченого. Одним із фундаторів і незмінним
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науковим керівником музею є доктор фізико-математичних наук,
професор О.П. Руденко. Музей-кімнату Ю.В. Кондратюка було відкрито
у жовтні 1978 р. при фізико-математичному факультеті інституту.
Це була перша в Україні експозиція, присвячена вченому. Відкриття
приурочили до Всесоюзної конференції ректорів педагогічних вищих
навчальних закладів усього колишнього Радянського Союзу. У кімнатімузеї представлені окремі розділи експозиції: «Дитинство і юність»,
«Період роботи в Малій Висці на Кіровоградщині», «Період роботи
на Криловському (Кубань), Ельхотовому (Північна Осетія) та інших
елеваторах», «Період роботи в Харкові, в Москві та Новосибірську»,
«Імітація «Зоряного неба», «Траса Ю.В. Кондратюка». Експонуються
книги Ю.В. Кондратюка різних років видання, журнали, статті
та моделі живлення ракетного комплексу сонячним промінням і
планера Ю. Кондратюка. На базі кімнаті-музею щорічно проводяться
Кондратюковські читання, організовуються наукові пошуки студентів
та учнівської молоді з історії космонавтики. 12 квітня 1982 р. музейну
експозицію кімнати доповнила відкрита на будинку інституту
меморіальна дошка з горельєфом Ю.В. Кондратюка (скульптор В.І.
Білоус).
Експозиція Музею історії ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка має 10
розділів. Частина експозиції присвячена вченому. У музеї зберігаються
унікальні експонати, що їх передав А.В. Даценко. 22 липня 1998 р.
за високий рівень дослідницької, краєзнавчої та культурно-виховної
роботи музею присвоєне звання «народного».
З 1986-1987 рр. до 2001 р. у Полтаві проводилися роботи зі
створення державного музею авіації і космонавтики, на правах
відділу Полтавського краєзнавчого музею (ПКМ, нині – імені Василя
Кричевського). Головним із шести діючих у ньому експозиційних залів
вважається зал Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея). З ініціативою
створення меморіального музею Ю.В. Кондратюка у Полтаві, на
прохання А.В. Даценка, виступив академік В.П. Глушко. Тому перша
концепція музею передбачала створення меморіальної експозиції у
будинку, де народився майбутній вчений. Однак під час проведення
пошукових робіт, науково-дослідницьких розвідок та поповнення
збірок матеріалами, що стосувалися багатьох інших успішних діячів
у галузях повітроплавання, авіації, ракетної техніки і космонавтики,
науковці змінили концептуальний підхід до побудови експозиції. В
результаті був створений Полтавський музей авіації і космонавтики.
Кондратюковська експозиція ПМАіК суттєво відрізняється від інших
експозицій. Інші музеї зосереджують увагу, головним чином, на
окремих періодах наукової, інженерної, винахідницької діяльності
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Юрія Кондратюка, лише оглядово звертаючись до фактів біографії або
акцентуючи увагу на окремих періодах у його житті (крім, можливо
музею в Новосибірську). Музей у Полтаві, спираючись на зібрані
протягом багатьох років відомості, документи, матеріали, речові
експонати, зокрема, меморіальні або умовно меморіальні, більшість з
яких є унікальними, подає найбільш повну інформацію про вченого, про
його творчу лабораторію та досягнення у тих галузях науки і техніки, в
яких він працював.
Крім того, суто музейна експозиція в залах доповнюється важливою
і достатньо великою, порівняно з музеями в інших містах, так званою
зовнішньою експозицією. До її складу полтавські науковці включають:
будинок, в якому народився і мешкав до червня 1916 р. Олександр
Шаргей, та меморіальну дошку на цьому домі, встановлену у червні 1987
р.; Успенський кафедральний собор на Соборному майдані, в якому був
охрещений Сашко Шаргей у 1897 р.; будинок другої чоловічої гімназії
та пам’ятну дошку на цій будівлі; будинок В.Я. Даценка по вулиці
Стрітенській, де певний час у 1915 р. мешкав О. Шаргей; пам’ятник Ю.
Кондратюку (скульптор В.І. Білоус) біля ПМАіК та пам’ятний знак на
честь вченого, споруджений на території Полтавського авіаз’єднання
(складається з КСР-5 та апарата для повернення космонавтів після
польоту), що їх відкрито у 1997 р. До того ж, в одному з мікрорайонів
Полтави було найменовано вулицю на честь Ю. Кондратюка, про що
свідчить пам’ятна дошка на одному з будинків цієї вулиці. Також у м.
Комсомольську Полтавської області 21 червня 1996 р. був відкритий
перший пам’ятник ученому в Україні (скульптор О.Ю. Рябо) [8, с. 3-7,
9-11].
На завершення слід зазначити, що науковий спадок Ю.В.
Кондратюка (О.Г. Шаргея), на думку багатьох дослідників його творчого
доробку, все ще не оцінений повністю. Доказом цього стала пропозиція
Міжнародної Академії Астронавтики додати ім’я Ю. Кондратюка до
Галереї міжнародної космічної слави Музею історії освоєння космосу
у м. Аламогордо (штат Нью-Мексико, США), яка є єдиною у світі
подібною організацією, що відзначає особливий внесок окремих осіб
в освоєння космічного простору. Всього в Галереї представлено 167
осіб. Більшість – американці і діячі з європейських країн. З українських
учених (які народилися в Україні або мають з нею генеалогічні та інші
зв’язки) відзначені К.Е. Ціолковський, С.П. Корольов, М.І. Кибальчич
та інші. 18 жовтня 2014 р. відбулася церемонія введення до цієї Галереї
Ю.В. Кондратюка – як ще один знак міжнародного визнання творчих
заслуг ученого в теорії світової космонавтики. Також в інформації, що
її поширили організатори, було відкрито сказано, що під час підготовки
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експедиції «Аполлон» на Місяць американські фахівці використали ідею
Кондратюка щодо висадки на інше небесне тіло. На жаль, в церемонії
не брали участь представники України. Музеї, що мають експозиції,
присвячені Ю.В. Кондратюку, представляла на заході директор Музею
міста Новосибірська Олена Щукіна [9].
Отже, ім’я та заслуги одного з перших теоретиків освоєння
міжпланетного простору полтавця Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея)
достатньо серйозно увічнено за допомогою музейних засобів у різних
країнах і містах. Можна по-різному оцінювати зміст та стан експозицій і
пов’язаних із ними пам’яток, що стосуються життя і діяльності вченого.
Однак слід визнати, що свою роль щодо увічнення пам’яті цього
видатного діяча і популяризації як його внеску у розвиток космонавтики,
так і історії ракетно-космічної науки і техніки загалом, вони виконують
успішно.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ
БОРОТЬБИ 1917–1922 РОКІВ У КАМ’ЯНСЬКОМУ
ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
Пугач Н.О. (Кам’янка Черкаської обл.)
Кам’янський державний історико-культурний заповідник (далі
КДІКЗ) розпочав свою роботу з популяризації теми Визвольної
боротьби 1917–1922 років, зокрема, діяльності Холодноярської
повстанської організації, у 1997 році, коли в історичному музеї була
відкрита відповідна експозиція. З цього часу пропагування цієї теми
проводиться систематично й найрізноманітнішими формами. Найбільш
популярними з них є: екскурсії, лекції, літературно-музичні композиції,
науково-практичні конференції, публікації в пресі та наукових виданнях,
виступи на радіо й телебаченні, тематичні виставки тощо [1].
Основним видом культурно-освітньої діяльності КДІКЗ є
екскурсійна робота. Найпоширенішими є оглядові та тематичні екскурсії,
у тому числі, по залу, присвяченому Визвольним змаганням 1917 – 1922
рр. на теренах Черкащини. Окрім того, проводяться виїзні екскурсії
історичними місцями, пов’язаними з Холодноярським повстанням 1918
– 1922 років. Основні пункти екскурсії: Мотронинський монастир, де у
20-х роках ХХ ст. розміщувався штаб Холодноярських повстанців; місце
останнього бою Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупаки;
«Пантеон слави» в селі Мельники, до якого входять меморіал героям
Холодного Яру, пам'ятник Юрію Горлісу-Горському. На сільському
цвинтарі екскурсанти відвідують могилу Василя Чучупаки та братську
могилу його побратимів. Для тих, хто бажає пройтися пішим маршрутом,
проводиться екскурсія до табору повстанців на Кривенковій горі
(«підземної січі»), частково дослідженого і частково реставрованого.
Важливою формою роботи КДІКЗ є проведення тематичних
занять і лекцій. Серед них такі: «Визвольні змагання 1917– 1922
років», «Отамани Холодного Яру», «Зброя Визвольних змагань», «Кость
Степовий-Блакитний – отаман Степової дивізії», «Отаман Гризло»,
«Письменник-повстанець Юрій Горліс-Горський», «Яків Мамай –
отаман Білого Яру» та ін. Окрім того, в рамках концертів-лекцій
камерного ансамблю КДІКЗ по селах району для місцевих жителів
проводилися міні-лекції «Слово про Холодноярських повстанців».
Однією з важливих форм роботи музейників є організація
тематичних виставок, а також участь в обласних та загальноукраїнських
виставкових акціях. Так працівники КДІКЗ брали участь у виставках,
що експонувалися у в палаці «Україна», в «Українському домі», в
Національній опері (в рамках звіту Черкаської області «Золота підкова
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Черкащини»), у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста
Україна», у виставці, присвяченій 410-й річниці від дня народження Б.
Хмельницького в Чигирині, в Черкаській обласній філармонії, палаці
культури «Дружба народів» та ін. Чільне місце в експозиціях виставок
займала тема Визвольної боротьби 1917 – 1922 років на теренах
Черкащини [2].
У квітні 2000 р. у Кам’янці відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція «Пам’яті холодноярських отаманів». У 2017
році КДІКЗ виступив організатором конференції «Визвольні змагання
1917–1922 років на теренах Центрального Подніпров’я», присвяченої
100-річчю Української революції.
За останні 10 років вийшло 7 наукових статей, присвячених даній
темі, автором яких є завідуючий історичним музеєм Ю.Ю. Ляшко.
Серед них такі: «Революційні події 1917–1921 років» та «Холодноярська
республіка 1918–1922 рр.» в історичному нарисі «Місто на скелястих
берегах Тясмину» [3, 53-57]; «Неповний список вояків і військових
діячів, які народилися на території сучасної Черкаської області» та
«Документи (додаток №2) Збірка документів періоду Української
революції 1917–1922 рр.» у книзі Романа Коваля «Коли кулі співали»
[4, 431-437]; матеріали авторської програми «Машина часу» з інтерв’ю
Ю.Ляшка, надруковані у книзі Олега Криштопи та Андрія Охрімовича
«Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності»; [5, 247-270];
«Неповний список Матвіївських повстанців» [6, 125-127].
У Кам'янських районних та Черкаських обласних газетах було
надруковано більше 30 науково-популярних статей, які знайомлять
читачів із постатями легендарних повстанців та важливими подіями
української історії.
За участю завідуючого історичним музеєм Ю.Ю. Ляшка знято 7
телефільмів, присвячених Визвольній боротьбі перших десятиліть ХХ
ст, зокрема «Війна на залізниці» (Перший національний телеканал,
для телепередачі «Особливий погляд»); «Письменник-борець Юрій
Горліс-Горський» (телестудія «Культура»); «Повстанська Україна»,
«Козацькими шляхами» та «Слідами холодноярських повстанців» (5
канал для телепередачі «Машина часу»); «Вони боролись до загину»
(спільний проект телеканалів Інтер та Ера) та ін.
Однією з форм роботи КДІКЗ є літературно-музичні композиції.
З даної теми розроблено кілька сценаріїв: «Отамани Холодного
Яру», «Трагічне кохання в Холодному Яру», «…І повіє новий огонь з
Холодного Яру». Ці композиції проводилися неодноразово і є цікавими
як для дорослої аудиторії, так і для школярів. Під час проведення
подібних заходів використовується відеопрезентація; з літературною
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частиною композицій органічно поєднується музика у виконанні
камерного ансамблю заповідника.
Працівники КДІКЗ є постійними учасниками щорічних вшанувань
Холодноярських героїв, що відбуваються у квітні, в день загибелі Василя
Чучупаки. Про цю Всеукраїнську акцію обов’язково розповідають
відвідувачам музею під час проведення екскурсій, щоб залучити до неї
ще більшу кількість небайдужих.
Вся робота КДІКЗ систематично висвітлюється в Інтернеті на сайті
заповідника, у Фейсбуці та інших соцмережах.
Для подальшої популяризації теми Визвольної боротьби 1917–1922
років наукові співробітники історичного музею планують здійснити
музеєфікацію підвалу, де у 20-х роках минулого століття чекісти
влаштували тимчасову в’язницю, у якій утримували арештованих і
заручників. Це допоможе краще донести до відвідувачів атмосферу
суцільного терору, яку принесли в Україну більшовики; перенесе
екскурсантів у ті часи, коли повстанці Холодного Яру боролися з
ворогами своєї землі, прагнучи волі для України.
Отже, за роки свого існування КДІКЗ проводить величезну роботу
з популяризації теми Національно-визвольної боротьби українського
народу 1917–1922 років та діяльності Холодноярської повстанської
організації як складової цієї боротьби. Завдяки наполегливій праці
наукових співробітників заповідника ці героїчні і водночас трагічні
сторінки української історії стають відомими не лише на Черкащині, а й
по всій Україні. Підтвердженням цього є постійно зростаюча кількість
людей, зацікавлених даною темою.
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КНИГИ ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ В ЗБІРЦІ
МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г.С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО
ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
Радіоненко Т.В. (Переяслав-Хмельницький)
З часу виникнення писемності духовне життя суспільства пов’язане
з книгою, яка не тільки несла певну інформацію, а й була відображенням
своєї епохи. З розвитком книгодрукування на території України, як і на
інших землях східних слов’ян, книга гражданського друку, як один із
факторів культури, була серед найважливіших засобів піднесення рівня
освіти, науки та зміни світогляду людей, виступала посередником у
здійсненні та розширенні контактів зі східнослов’янськими народами та
західноєвропейською культурою.
На рубежі XVІІ-XVІІІ ст. Росія, до складу якої входила Лівобережна
Україна, значно відставала у сферах науки та освіти у порівнянні з
Польщею, але завдяки реформам Петра І вона швидко досягла високих
темпів розвитку. В 1708 р. за наказом Петра І для розвитку науки,
освіти, світського книгодрукування та просвітництва в цілому було
запроваджено новий шрифт – гражданський.
В експозиційно-інформаційній діяльності Меморіального музею
Г.С. Сковороди цінним джерелом є стародруки та рідкісні видання,
оприлюднення змісту яких сприятиме поверненню історичної пам’яті,
ліквідації білих плям в історії України, надасть доступ науковцям до
унікальних видань з питань історії, психології, педагогіки, філології та
ін. наук. Тому проведення наукових досліджень із даною літературою
має стати одним з пріоритетних напрямків у діяльності відділу.
Характерним для книг гражданського друку є використання
друкарських набірних прикрас, навіть офіційні видання виходять
прикрашені різноманітними витонченими заставками, кінцівками.
Головним невід’ємним елементом художнього оформлення книги
стає титульна сторінка. На титульних сторінках часто зустрічаються
віньєтки, іноді гравіровані. З’являється зміст, текст поділяється на
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розділи та параграфи, різні допоміжні покажчики, списки друкарських
помилок. Широко використовуються креслення, схеми, таблиці, карти.
Папір, на якому друкують книги, в більшості випадків російського
виробництва. Формат книги зменшується, палітурки стають простими,
помітно скорочується кількість ілюстрацій. Але в той же час велика
увага приділяється малюнку шрифту та якості друку.
Видання гражданським шрифтом на початку XVIII століття почали
розповсюджуватися як на території Росії, так і за її межами. В першій
половині XVIII ст. російські книги гражданського друку були вже відомі
й на Лівобережній Україні, але ширшого розповсюдження вони набули
в середині XVIII ст.
В експозиції Меморіального музею Г.С.Сковороди налічується
понад 400 одиниць видань, що відносяться до пам’яток як зарубіжного,
так і вітчизняного стародруку, серед яких на даний час виявлено 157
примірників книг гражданського друку. Вони є пам’ятками історії та
культури своєї епохи. Книги гражданського друку рідкісні, бо вони є
стародруками, виділяються за часом друкування, задавнені, котрих у
зв’язку з цим залишилося порівняно небагато [4, с.31].
Основним джерелом надходження до колекції книг, що знаходяться
в експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди стали обміннорезервні фонди Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР,
Державної бібліотеки ім. В. Леніна в Москві, Державної Публічної
бібліотеки імені М.Є. Салтикова-Щедріна [1,2].
Хронологічні рамки колекції: найбільш раннє видання –
«Сокращение математическое для употребление его величества
Императора всея России. Часть вторая. Содержащая астрономию
и географию» (Спб., 1728, АК – 879), найбільш пізнє – А.Черняев
«Подробное систематическое указание состава литургики, или науки о
богослужении православной церкви» (Харьков, в університет. типогр.,
1859, АК – 1628). Збірка нараховує: 82 видання XVІІI століття та 75
видань початку XIX століття.
В багатьох книгах є численні записи. Найбільшу частину серед них
становлять володільчі та вкладні записи, які дозволяють відслідкувати
поширення та побутування книг, рівень грамотності та культури
населення, отримати певне уявлення про соціальний статус власників
книг та репертуар бібліотек тощо.
Варто зазначити, що розвиток книгодрукування в Україні у XVIII
ст. проходив у складних політичних умовах. На Лівобережжі у XVIII
ст. цензура здійснювалась царем, сенатом, синодом, Петербурзькою
академією наук. Хоча до функцій синоду і не входив нагляд за світськими
виданнями, він увесь час втручався у видавничу справу і домагався
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виключення з книг небажаних йому думок або взагалі забороняв їх
друкування. [3] .
Цими історичними чинниками можна пояснити той факт, що в
колекції книг гражданського друку Меморіального музею Г.С. Сковороди
переважають видання друкарень Московського університету, Санктпетербурзької Імператорської академії наук, Московської синодальної
друкарні, а також приватних друкарень Москви і Санкт-Петербургу.
На жаль, жодна із гражданських друкарень, що діяли в Україні у
другій половині XVIII ст., не виготовляла видань українською мовою.
З цього приводу історик Я. Ісаєвич зазначає: «Зв'язок друкарства з
потребами культурного життя українців, типовий для друкарства
всієї України з кінця XVI ст. до 1720-х років, був значною мірою
загальмований. Серед мов, якими видавали книги нові друкарні кінця
XVIII ст., місця для української не знайшлося. Це було згубним наслідком
відсутності національної школи, втрати останніх решток української
державності, поступової денаціоналізації українських еліт, посилення
контролю над освітою і культурою в абсолютистських державах, що
поділили українські землі» [3] .
Серед пам’яток історії та культури, які кожне покоління, одержавши
від попереднього, повинно зберегти, примножити й передати майбутнім
поколінням, особливе місце належить книжкам. У науковій і суспільній
думці книга незмінно постає як символ традиційної культури.
Суспільство не може розвиватись достатньо цивілізовано, якщо серед
своїх пріоритетів не бачить завдання збереження духовного надбання
нації, в тому числі книжкових пам’яток історії та культури.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Рижева Н.О. (Миколаїв)
У наш час серед існуючої спадщини археологічних пам’яток
матеріальної та духовної культури виділяються пам’ятки Степового
Побужжя південної України. Вони дозволяють розібратися в питаннях
історичного розвитку населення регіону в епоху пізнього бронзового
віку, що за багатьма ознаками стала переломною для народів Північночорноморської Ойкумени.
У повному обсязі це положення підтверджується археологічною
пам’яткою Миколаївщини епохи фінальної бронзи – городища Дикий
Сад. Весь комплекс нерухомої пам’ятки розташовується в історичному
центрі сучасного міста Миколаїв, там, де відбувається злиття річок
Інгул та Південний Буг. Значний обсяг робіт проведений науковцями
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
(співробітниками Лабораторії археології та етнології) та Науководослідницького центру «Лукомор’є» ОАСУ Інституту археології НАН
України дозволив з’ясувати етапи розвитку стародавнього городища.
Під час існування (кінець XIIІ-XІ ст. до н.е.) городище займало високу
терасу лівого берега р. Інгул, що становила за площею понад 3 га.
Хронологічні межі снування на городищі міської спільноти
датується значним періодом – 1250–925 рр. до н.е. Залишки жилих
та господарських приміщень, що зберігають ознаки ремонту та
перепланування, а також велика кількість артефактів стали найбільш
інформативним джерелом для соціально-економічної реконструкції.
Відкриті архітектурні споруди розташовані вздовж річки Інгул в тричотири ряди та практично примикають одне до одного, створюючи
таким чином єдиний комплекс, який розкинувся у формі дуги. На жаль
культурний шар переважно знищений сучасними забудовами.
Архітектурне планування городища не характерне для регіону
Степового Побужжя. Прямі аналогії подібного будування знаходяться в
Дунайському регіоні, Малій Азії та на Південному Уралі.
Матеріальну культуру городища Дикий Сад представлено такими
групами знахідок: керамічний посуд, глиняні предмети, вироби з кісток
та рогів тварин, кам’яні знаряддя праці, предмети з бронзи.
Спираючись на археологічні матеріали городища, можна
стверджувати, що Дикий Сад став контактною зоною між Північчю–
Півднем та Сходом–Заходом Чорноморської ойкумени. проведений
науковцями Миколаївського національного університету імені
В.О.Сухомлинського (співробітниками Лабораторії археології та
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етнології) та Науково-дослідницького центру «Лукомор’є» ОАСУ
Інституту археології НАН України.
Відповідно до загального висновку археологів Миколаєва, які вели
роботи на городищі, – Ю.С.Гребенникова, К.В.Горбенка, О.І.Смирнова,
Л.І.Смирнова, Р.О.Козленко Д.В.Філатова, – історичний феномен Дикого
Саду виходить за межі традиційних уявлень про всю епоху фінальної
бронзи на Півдні сучасної України. Дикий Сад за багатьма показниками
матеріальної культури, господарства, ремесла, архітектури відрізняється
від сформованих в науці уявлень. Унікальність пам’ятки та необхідність
збереження відкритих її об’єктів визнано науковою громадою України.
Саме тому в планах науковців археологів Миколаєва створення
муніципального історико-археологічного музею під відкритим небом
«Городище Дикий Сад». Робота музею відповідно до розробленої
концепції буде спрямована на збереження й популяризацію краєзнавчої
інформації, відродження, підтримку й розвиток у молоді інтересу до
самобутньої історії рідного краю, розвитку народних і культурних
традицій
України, історичної спадковості поколінь, виховання
громадянської свідомості та любові до Батьківщини.
Проект, нового музею запропонований К.В. Горбенком, О.І.
Смирновим, Д.В. Філатовим передбачає як археологічні розкопки на
городищі Дикий Сад, так й реконструкцію, відновлення зовнішнього
вигляду й конструкції об’єктів, що збереглися. За допомогою сучасних
методів науки передбачається моделювання процесів, подій та
технологій минулого.
Домінуючий акцент наукового пізнання археологічної пам’ятки
спонукав науковців до визначення досить складних завдань проекту,
що значно вийшли за рамки дослідження тільки городища Дикий
Сад. Названі обставини окреслюють провідними маркерами наступне:
шляхом реконструкції давніх архітектурних споруд створити осередки
минулих епох у регіоні; ознайомити широкі верстви населення регіону
з минулими сторінками історії та культури Рідного краю; здійснити
реставрацію матеріальних предметів; створити експозиції матеріальних
речей; розробити та створити історико-археологічні туристичні
маршрути містом.
Означений підхід до розуміння завдань муніципального історикоархеологічного музею під відкритим небом – «Городище Дикий Сад»
надасть можливість по-новому підійти до вирішення методичних
аспектів побудови експозицій різних типів й зокрема залучити
широке коло науковців та освітян. У процесі формування експозиції
та ознайомлення з її матеріалами відвідувачів планується публікація
наукових статей, методичних рекомендацій, навчальних посібників та
244

монографій; історико-археологічна та етнографічна реконструкція;
впровадження отриманих результатів в освітній процес; вирішення
проблем готовності майбутніх істориків до наукової, педагогічної,
туристичної, етнографічної та археологічної діяльності.
Отже, загальна значимість проекту полягає в консервації
та збереженні в центрі сучасного міста унікального історикоархеологічного об’єкту «Городище Дикий Сад». Цей об’єкт стане
привабливим освітнім, культурним та туристичним центром регіону, що
буде сприяти формуванню належного ставлення до пам’яток археології,
історії й культури регіону та всієї України. Уперше в нашій державі буде
забезпечено не тільки розкопки археологічної пам’ятки доби фінальної
бронзи, а й максимально можливе її збереження та експонування для
сучасного та прийдешніх поколінь. На базі музею можливим стане
проведення різноманітних історико-культурних заходів місцевого,
всеукраїнського, міжнародного рівнів та широке висвітлення історії,
культури краю від кам’яної доби до доби козацтва.
Уже сьогодні унікальну пам’ятку давнини – Дикий Сад – відвідують
більше п’яти тисяч мешканців та гостей міста як з України, так і з
близького та дальнього зарубіжжя. Для них проводяться заплановані
екскурсії. Артефактам з Дикого Саду в Миколаївському обласному
краєзнавчому музеї «Старофлотські Казарми» надано окрему залу
в секції «Археологія» Крім того, матеріальна культура городища
представлена в колекції музею археології та етнографії Інституту історії,
політології та права Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського.
Отже, значний обсяг робіт проведений науковцями дозволив
відкрити нові археологічні пам’ятки, поповнити музейні фонди
колекціями стародавніх артефактів, отримати нові знання про минуле
народів, які заселяли територію Північного Причорномор’я. Отримані
знання дозволяють удосконалити методи збереження нерухомих
пам’яток Півдня України.

ШЕДЕВРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ФОНДАХ
HАРОДHОГО МУЗЕЮ IСТОРIЇ ПАТ «ДHIПРОСПЕЦСТАЛЬ»
Рильський Ю.М. (Запоріжжя)
Публічнее акціонерне товариство «Електpометалуpгійний завод
«Дніпpоспецсталь» імені Анатолія Миколайовича Кузьміна» – одне
найбільших пpідпpиємств якісної металургії Укpаїни – відзначає в
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цьому році свій 85-річний ювілей. Народження заводу тісно пов'язане з
Дніпpогесом. В день його урочистого відкриття 10 жовтня 1932 р. пеpший
пpомисловий струм пішов саме на Завод інстpументальных сталей /ЗІС/
– так до Другої світової війни називався завод «Дніпpоспецсталь». За
85-річну істоpію на пpідпpиємстві було виплавлено більше 55 мільйонів
тон високоякісної сталі та вироблено понад 29 мільйонів тон готового
пpокату.
В пۥяти залах заводського музею представлені понад 2200
експонатів, що розповідають про історію нашого металургійного
підприємства і його сьогодення. Деякі з них мають не тільки власне
історичну цінність, а й викликають справжнє естетичне насолодження
у відвідувачів. Мова йде про твори митців образотворчого мистецтва,
адже музейна експозиція повинна не лише пробуджувати інтерес до
історії, а й справляти незабутнє враження на спостерігачів.
Художнє оформлення сучасної експозиції музею за проектом
архітектора Ігоря Бобровського у 1992 році було розпочато художниками
Запорізького виробничого художнього комбінату Володимиром
Обрізаном і Віктором Бєляєвим. Завершували роботи заводські
художники – виконавець оформлювальних робіт Георгій Олексійович
Яценко, начальник ділянки промислової естетики Федір Воніфатійович
Домбровський та інші.
В концептуальну основу експозиції закладено два монументальних
полотна професійних запорізьких художників Володимира Коробова

– «Підготовка до пуску, монтаж першої 10-тонної електропечі Заводу
інструментальних сталей» та Віктора Хівренка – «Випуск першої
післявоєнної плавки запорізької якісної сталі». Ці картини були створені
безпосередньо для експозиції нашого музею, симетрично розташовані
в перших двох залах, взаємно доповнюють одна одну й знаменують
собою дві найважливіші віхи в історії підприємства – його перше і друге
народження (початок виробничої діяльності та відродження з руїн після
Органічно вписуються в архітектурну композицію дві скульптурні
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групи (мідь, ковка) відомих українських скульпторів Владлена
Костянтиновича Дубініна та Бориса Ізраілевича Рапопорта. Вони дуже
чітко відтворюють характери перших будівельників-зісівців, їх героїчну
працю, ентузіазм і суворі будні 30-х років.
Бюсти першого директора заводу Олександра Федоровича
Трегубенка, Героїв Праці сталевара Михайла Якимовича Бойка та
другого директора заводу Костянтина Сергійовича Єльцова – роботи
скульптора В.К. Дубініна – виконані в єдиномі художньому стилі,
розкривають силу духу, глибокий внутрішній духовний світ видатних
запорізьких електрометалургів.
Серія картин на виробничу тематику члена Спілки художників
України Григорія Прокоповича Мацегори була представлена ще на
художній виставці, просвяченій 50-літньому ювілею з дня заснування
прідприємства, котрий у 1982 році відзначався с особливим размахом.
До неї увійшли як портрети уславлених сталеварів А.В. Куземка та М.Я.
Бойка, промислові пейзажі вальцювального й третього сталевитопного
цехів, так і живописні полотна заводських санаторію-профілакторію та
водної станції на легендарній Хортиці.
Різні за тематикою і твори заводского художника, учасника бойових
дій під час другої світової війни Миколи Юхимовича Чечуйка. Його
картина «Поєдинок» зображує як, вибиваючись з останніних сил, солдат
зі зв’язкою гранат кидається з окопу під фашистський танк. Цей твір
особливо цінний для нас тим, що його автор - сам фронтовик, пережив
всі жахи й страждання війни. Пензлю М.Ю. Чечуйка належать також
три картини середини 60-х років минулого століття, на яких змальовані
сталевар біля електропечі, електроремонтний цех та ливарний проліт
першого сталевитопного цеху.
Живописні пейзажі Хортиці й Дніпра – лейтмотив творчості
заводського художника Олексія Юхимовича Стахарного. Він інвалід
праці – втратив руку внаслідок важкої травми на виробництві. Після
видуження зайнявся живописом. Його картини є в багатьох музеях та
приватних колекціях української діаспори США, Канади, Ізраілю та
багатьох європейських країн.
Напочатку 50-х років розпочинав свю трудову біографію на
«Дніпроспецсталі» член Спілки художників України з 1970 р. Микола
Панасович Кармазь. Його вдова Тамара Гаврилівна передала до
заводського музею кілька робіт свого чоловіка.
Привертає до себе увагу й дипломна робота молодої
талановитої художниці (вже члена Спілки художників України) Віри
Устянської. Закінчуючи навчання у Харківській державній академії
дизайну і мистецтв, вона виробничу практику захотіла пройти на
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«Дніпроспецсталі» у сталеплавильному цеху №3 та зобразити на своїх
картинах металургів – простих працівників заводу. Свою дипломну
роботу – «Портрет сталевара» (узагальнений образ) і ще один ескіз
(розливка сталі до ливарниць) – вона передала у подарунок до музею
історії заводу.
Переважна більшість фотографій, що ілюструють всі періоди історії
підприємства від будівництва ЗІСу й пуску першої електропечи до кінця
90-х років – це работи справжнього фотохудожника, ветерана війни і
праці Петра Олександровича Коси. Виходячи на заслужений відпочинок,
він передав увесь багатющий архів негативів фотолабораторії ЦЗЛ до
заводського музею і зараз у електронному вигляді фотоархів налічує
більше 100 гігабайт інформації. Всі сучасні кольорові світлини з
виробництва та нові стенди – це продукція дизайнерської студії
відомого запорізького майстра художньої зйомки Володимира Івановича
Антіпова.
Завершує
експозицію
Народного
музею
історії
ПАТ
«Дніпроспецсталь» скульптурна група Володимира Гавронського
«Пульт управління агрегатом газо-кисневого рафінування сталі в
сталеплавильному цеху № 2». Вона символізує собою впровадження
досягнень науково-технічного прогресу у виробництво на нашому
підприємстві. За розробку, впровадження і освоєння саме цієї технології
група фахівців заводу стала лауреатами Державної премії України у
галузі науки й техніки.

МУЗЕЙ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА У ТАРАНДИНЦЯХ:
ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ
Рогожа М.М. (Умань)
Про музей Василя Андрійовича Симоненка (1935-1963), котрий
розміщений у Тарандинцівській середній школі (Лубенський р-н
Полтавської обл.) сказано та написано достатньо багато. Найбільш
повно матеріали про музей та його експонати подано, на нашу думку,
в спеціальному виданні полтавського вченого М.І. Степаненка
«Літературні музеї Полтавщини». Музей указано як літературномеморіальний, що в цілому відповідає контексту загальної ідеї:
Полтавщина літературна.
Однак історія задуму, історія створення та, власне, сам процес
творення музею у багатьох виданнях зводився у кращому випадку до
декількох речень, часто без зазначення імен причетних осіб і важливих
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дат його становлення; очевидно, автори поспішали донести до читача
зміст багатого музейного надбання: оригінальних речей, вжиткових
предметів, записаних спогадів та подарунків музею від людей, які
особисто знали поета, а також просто дарувальників.
Необхідно сказати, на нашу думку, загальне – до кожної людини
творчий доробок Василя Симоненка приходив у свій час. Наприклад, за
розповідями Василя Григоровича Бута, творця музею поета у сучасному
вигляді, його засновника й організатора, він запам’ятав В.А. Симоненка
учнем другого класу, коли старші хлопці показали високого стрункого
юнака з пишним чорним волоссям і сказали, що він пише вірші…
Ішов час, змінювалися події та обставини в житті В.Г. Бута. Склалося
так, що його в 1987 році призначили директором Трандинцівської
середньої школи, яку особисто він закінчив у 1958 році (8 класів,
авт.). Новопризначеному директорові довелося вирішувати відразу
декілька важливих питань. Серед них – будівництво нового приміщення
школи, оскільки перед тим діти навчалися у кількох давно збудованих
приміщеннях, спортивна зала була відсутня взагалі.
Водночас, у соціально-культурному просторі України від середини
80-х років ХХ століття почалися істотні зміни у відновленні суспільної
свідомості, повернення із забуття пам’яті про кращих синів українського
народу. Зокрема, відбулася поїздка групи лубенців до Черкас, відвідали,
серед іншого, й могилу Василя Симоненка на міському цвинтарі.
Відповідно, порушили тему відновлення пам’яті про колишнього
її випускника відомого українського поета Василя Андрійовича
Симоненка з новопризначеним директором школи. Василь Григорович
відповів, що думати про збереження пам’яті став ще вчителем, оскільки
зберіг дитячі враження про нього.
Потім почалася спільна робота директора та педагогічного
колективу над увічненням пам’яті поета шляхом створення шкільного
музею. Автор володіє в особистому архіві автентичним рукописом
«Сповіді», власноручно написаним В.Г. Бутом. Починається він з
абзацу, який автор бачить необхідним привести повністю: «Я не вважаю
себе першопрохідцем у збереженні пам’яті про В.А. Симоненка і його
творчого надбання. Ще в 1974 році директор школи М.М. Міщенко
звертався Спілки письменників України з проханням посприяти
реабілітації доброго імені поета. Учителі й учні на той час виготовили
альбом про життєвий і творчий шлях В. Симоненка і провели 8 січня
1975 р. творчий вечір пам’яті поета.
У 1985 році в урочистій обстановці в школі відзначили 50-річчя
з дня народження В.А. Симоненка. До цієї дати було виготовлено під
керівництвом учительки (української мови та літератури – авт.) К.М.
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Дорош два стенди про життя і творчість нашого випускника». Далі
повідомив, що серед київських і полтавських гостей сельчанам, вчителям
й учням бачилися «…Микола Сом, Іван Драч, Микола Вінграновський,
Ганна Чубач, Микола Луків, Олександр Чуча, Федір Гарін та ін.».
Незайве ще раз підкреслити, що будівництво нового приміщення,
до якого активно залучалися члени педагогічного колективу, успішно
завершилося і наприкінці серпня 1995 року відбулося його урочисте
відкриття. Примітно, що ні у кого не виникло заперечення у зв’язку в
присвоєнням школі імені Василя Андрійовича Симоненка та введенням
його до офіційної назви навчального закладу. Водночас, склалося
враження, навіть переконання, що ідея створення меморіального
музею стала важливим об’єднавчим і колетивоформуючим фактором у
повсякденному житті школи.
Пошуковці з числа вчителів спільно з учнями старших класів
активно збирали матеріали. Велику допомогу надали вчителі-пенсіонери
Микола Максимович Міщенко та Ганна Андріївна Сидоренко (перша
вчителька української мови і літератури).
Активізація пошукової роботи дала свої результати, які широко
обговорювалися на засіданнях педагогічної ради школи впродовж 19951997-го років. Фонди майбутнього музею продовжували поповнюватися
унікальними експонатами, зав’язалося листування з матір’ю поета, яка
доживала віку в Черкасах, однокласниками, друзями, університетськими
товаришами. В урочистій обстановці 8 січня 1998 року школа відкрила
«Клас-музей Василя Симоненка», одне з центральних місць зайняла
характерна дерев’яна парта з фаянсовою чорнильницею та ручкою, в якій
перо «з зірочкою». «Чи не найбільшу допомогу у зборі матеріалів дали
друг В. Симоненка Микола Сом і режисер з Черкас Ю.В. Смолянський,
який дав для музею більше 50 експонатів, і який поставив (у Черкаському
обласному музично-драматичному театрі – авт.) по творах В. Симоненка
більше 600 вистав. Як один, так і другий сприяли пропаганді музею».
Зрозуміло, що дизайн музейного інтер’єру класу-музею було
виконано на рівні тогочасних внутрішніх можливостей педагогічного
колективу. Це розуміли у школі, селі. Екскурсійні групи та делегації
зі шкіл району та сусідніх районів розуміли аматорський рівень
оформлення музею. Невдовзі директора школи обирають депутатом
районної ради. Виникла специфічна дилема: музей став відомим далеко
за межами села та району, водночас, його оформлення залишається
попереднім і приходить у протиріччя зі змістом. Нарешті постійні
депутатські звернення В.Г. Бута дали конкретний результат – Лубенська
районна рада у 2003 році виділила необхідні кошти на принципове
оновлення інтер’єру. Тому до 8 січня 2004 року художником Віктором
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Юр’євичем, за безпосередньої участі вчительки зарубіжної філології
Світлани Борисівни Яценко, оновлений музей був готовий прийняти
відвідувачів.
Збір експонатів й оригінальних речей не припинявся. Скоро їх
обсяги переважили фізичні можливості однієї кімнати музею, постала
проблема росту експозиційної частини. Вирішити проблему допоміг
заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко, який 8
січня 2008 року відвідав дідівщину Василя Симоненка у селі Біївці та
музей поета в Тарандинцівській середній школі. Обговорюючи питання
музею в цілому, В.Г. Бут порушив проблему обладнання новими
матеріалами ще однієї кімнати в приміщенні школи. Микола Томенко
допоміг віднайти кошти в необхідному обсязі.
Уже 18 травня 2008 року разом з головою Українського фонду
культури Борисом Олійником в урочистій обстановці перерізали стрічку
на вході до нової експозиційної зали. Доречно нагадати, що основну
частину робіт виконали вчителі школи, які вже набули досвіду роботи з
музейними експонатами. Керувала роботами з оформлення С.Б. Яценко,
яка стала виконувати обов’язки завідувача музею.
Наступним етапом у роботі директора та всього колективу стало
питання подальшого розвитку (розширення) діяльності музею, надання
йому нової якості. Послідовні кроки в цьому напрямові сприяли тому,
що уже в 2009 році йому було присвоєно звання «зразковий музей».
Такий статус став визнанням спільної роботи директора школи,
педагогічного колективу та громадськості села, згуртованої навколо
ідеї існування та подальшого розвитку музею пам’яті випускника
школи, громадянина, поета-шістдесятника, предтечі лібералізації та
демократизації суспільства.
Любов поета до рідної землі, свого народу, української мови
і культури склали основу свободи творчості поета, заклали ідейне
підґрунтя для потужного пробудження національної свідомості. Навіть
попередній аналіз діяльності музею засвідчує необхідність подальшого
дослідження спадщини В.Симоненка. Наприклад, значний інтерес
представляє географія відряджень у якості кореспондента «Робітничої
газети», не менш важливою справою бачиться їх «олюднення». Ці
напрями досліджень, на нашу думку, мають значення у зв’язку зі
зростанням кількості екскурсій і відвідувачів.
Не менш важливим для розуміння життя та поетичної творчості
Василя
Андрійовича
Симоненка
залишається
дослідження
соціокультурного феномену шістдесятництва у суспільно-політичному
та культурному житті Української РСР, у подальшому – України, його
впливу на формування протестних настроїв, зокрема, їх вираження у
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творах художньої літератури. Адже Василь Симоненко знаходився в
одному часово-творчому просторі з Ліною Костенко, Алою Горською,
Іваном Драчем, Іваном Світличним, Миколою Вінграновським,
Василем Стусом, Євгеном Сверстюком, Миколою Сомом, Станіславом
Тельнюком, Вадимом Пепою та ін.

МАТЕМАТИК ІЗ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ: КІМНАТА-МУЗЕЙ
Руденко О.П., Стеценко С.А., Хорольський О.В. (Полтава)
М.В. Остроградський – найвидатніший український математик.
Це був учений світової величини, визнаний у всьому світі. Його обрали
академіком найвідоміших академій наук у Римі, Нью-Йорку, Турині,
членом-кореспондентом Паризької академії наук.
Народився вчений у родовому селі Пашенне – тепер Пашенівка
Козельщанського району Полтавської області. До 1817 року навчався в
1-й Полтавській чоловічій гімназії, потім у Харківському університеті, в
1822-1827 роках слухав лекції, поглиблював свої знання в Парижі.
Остроградський працював професором відомого Колегіуму
Генріха ІV у Франції. З 1828 року М.В. Остроградський – професор
вищих навчальних закладів у Петербурзі. Майже 27 років працював у
Головному педагогічному інституті, підготував багатьох талановитих
учителів математики, методистів, авторів підручників і навчальних
посібників. Він також обіймав посаду головного наглядача за
викладанням математики у військових навчальних закладах Росії [1].
М.В. Остроградський опублікував низку підручників з математичних
дисциплін.
М.В. Остроградський займався теоретичною механікою і
математикою. За 40 років своєї наукової діяльності він написав ряд
праць з основних проблем механіки. Його численні дослідження Н.Б.
Жуковський розподілив на три групи: 1) роботи початку можливих
переміщень; 2) роботи диференціальних рівнянь механіки; 3) роботи
по розв’язуванню окремих задач. Багато праць Остроградського мали
прикладний характер – учений займався зовнішньою балістикою та
статистичними методами, брав активну участь у роботі різних комісій
Академії наук: введення григоріанського календаря в Російській імперії;
водозабезпечення Петербурга; астрономічного визначення координат
імперії; дослідження можливостей використання електромагнетизму
для навігаційних цілей; запровадження в Росії десяткової системи мір,
ваги, монет тощо [1].
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Помер учений у Полтаві, а похований на родовому кладовищі в
рідному селі.
На фізико-математичному факультеті 10 червня 1981 року було
відкрито кімнату-музей М.В. Остроградського.
Тематична структура експозиції кімнати-музею розроблена за
основними п’ятьма розділами.
Розділ 1 кімнати-музею М.В. Остроградського пов’язаний із його
дитинством, яке пройшло на Полтавщині. Фотоматеріали розповідають
про Полтаву початку ХІХ ст., її нову центральну частину, дають уявлення
про гімназію, в якій навчався майбутній учений. [2].
Розділ 2 кімнати-музею присвячений навчанню у Харківському
університеті та Франції. У 1817 році М.В. Остроградського зарахували
студентом фізико-математичного факультету Харківського університету.
Перші півроку він вчився погано, продовжуючи мріяти про військову
службу. Але через два роки навчання настав перелом у ставленні
до науки, коли Михайло Васильович слухав лекції професора А.Ф.
Павловського та під впливом видатного вченого Т.Ф. Осиповського
– ректора університету. У 1820 році М.В. Остроградський блискуче
складає екзамени за трирічний курс університету і одержує атестат.
У травні 1822 року для удосконалення математичних знань М.В.
Остроградському довелося поїхати до Парижу, де в той час працювали
такі відомі математики, як П.-С. Лаплас, Ж.Б.Ж. Фур’є, О.-Л. Коші, С.Д. Пуассон, А.-М. Ампер. Математика заволоділа молодим вченим [2].
Розділ 3 кімнати-музею М.В. Остроградського пов’язаний з його
науковою діяльністю. Основним внеском М.В. Остроградського в
математичну фізику стали його праці з теорії теплопровідності і
мемуари про розподіл тепла всередині твердого тіла та в рідині (18311835 рр.). М.В. Остроградський вперше в загальному вигляді поставив
у тривимірному просторі крайову задачу математичної фізики щодо
власних значень та власних функцій [3].
Розв’язок задачі про поширення тепла в твердому тілі М.В.
Остроградський представив у формі узагальненого ряду Фур’є; в
подальшому він розглянув узагальнену задачу (1831 р.), коли температура
середовища є довільною функцією координат і часу. Таким чином, М.В.
Остроградський вперше показав, як неоднорідна крайова задача для
рівняння теплопровідності зводиться до однорідної крайової задачі і,
використовуючи свою інтегральну формулу, дав при більш загальних
припущеннях розв’язання задачі про поширення тепла в рідині (1838 р.).
У 1834 році він поширив свою формулу на інтеграл будь-якої кратності,
на основі розвинутого ним апарату теорії кратних інтегралів показав як
провести обчислення варіації кратного інтегралу в загальному випадку.
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Багато цінного містять його праці з теорії хвиль та теорії потенціалу.
У теорії пружності вчений розробив загальний метод розв’язання
лінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних зі сталими
коефіцієнтами. Значний внесок зробив М.В. Остроградський і в інші
розділи математичного аналізу (формула Ліувілля-Остроградського
в теорії звичайних лінійних диференціальних рівнянь, метод
Остроградського-Ерміта знаходження алгебраїчної частини інтеграла
раціонального дробу тощо).
Розділ 4 кімнати-музею присвячений педагогічній діяльності М.В.
Остроградського. Учений з великим успіхом читав перший публічний
курс лекцій з небесної механіки, рецензував наукові праці, виступав із
доповідями, присвяченими актуальним питанням теорії хвиль, теорії
теплоти, пружним коливанням, віковим нерівностям у русі планет,
рівноваги й руху твердих тіл [3].
М.В. Остроградський є одним з основоположників Петербурзької
математичної школи, його учнями були видатні вчені – І.О.
Вишеградський, Д.І. Журавський, І.П. Колонг та інші.
Наукові дослідження М.В. Остроградського стосувалися
математичної фізики, математичного аналізу, теорії диференціальних
рівнянь, аналітичної механіки, гідромеханіки, теорії пружності,
балістики. В усіх цих напрямах він одержав результати першорядного
значення. Своєю діяльністю М.В. Остроградський сприяв підвищенню
математичної культури в Росії та Україні. Його учні Є.І. Бейєр, М.М.
Гренков, Д.М. Деларю, І.І. Рахманінов, Є.Ф. Сабінін, І.Д. Соколов,
О.М. Тихомандрицький, які працювали на терені України, зберігали та
розвивали наукову спадщину свого вчителя [1].
Розділ 5 кімнати-музею М.В. Остроградського присвячений
вшануванню пам’яті видатного вченого. В Україні ім’я Остроградського
живе у назвах вулиць і проспектів, міст і селищ. На батьківщині вченого
створено музеї М.В. Остроградського, тут пам’ятають і шанують
славетного земляка. 1901 року на честь 100-річчя від дня народження
Михайла Васильовича 1-а Полтавська чоловіча гімназія запровадила
стипендію імені М.В. Остроградського, а міська управа заснувала в
Полтаві початкове училище його імені.
У 1951 році на честь М.В. Остроградського названо одну з вулиць
Полтави. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.1998 року
№ 1814 Полтавському обласному інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників присвоєно ім’я М.В. Остроградського.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 92-р від 7 березня
2007 р. Кременчуцькому державному політехнічному університету
присвоєно ім'я Михайла Остроградського.
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М.В. Остроградський ніколи не поривав зав’язків з Україною, на
все життя зберіг любов і прив’язаність до рідних місць. Сучасники М.В.
Остроградського відзначали, що його наближало до свого народу багато
рис характеру: він добре володів українською мовою, знав і любив
українські народні пісні, звичаї, дружив з багатьма представниками
української [3].
Колектив
викладачів
фізико-математичного
факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка широко впроваджує думки М.В. Остроградського щодо
навчання: розвиток самостійного мислення, наукового пошуку, зв’язок
викладання дисциплін з практикою, використання наочних посібників.
Справа Остроградського живе, бо є багато послідовників.
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МОВОЮ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОНАТІВ
Руденко О.П. (Полтава)
Життя його “…було яскравим і недовгим.
Але його долю аж ніяк не порівняти з метеоритом, що миттєво промайнув на небосхилі…
Вона схожа на згаслу зірку, світло якої продовжує йти до людини…”
Академік В.П. Глушко [1]
Музейний комплекс фізико-математичного факультету Полтавського національного університету створювався впродовж не одного
десятиріччя. Сьогодні він включає 2 постійно діючих музеї-кімнати.
Метою цього повідомлення є розповідь про земляків полтавської
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землі. Велика наукова спадщина математика-академіка М.В.
Остроградського, піонера космонавтики Ю.В. Кондратюка (О.Г.
Шаргей) не втратили своєї значимості до сьогодні і вимагає уважного
вивчення і подальшого розвитку. Вони були видатними вченими, що
стояли у витоків розвитку математики і сучасної космонавтики.
Скарбниця їх наукової спадщини величезна і безцінна. Серед
українських вчених, що сягнули вершин космонавтики, одне з
найпочесніших місць належить Юрію Васильовичу Кондратюку –
Олександру Гнатовичу Шаргею.
Це той Кондратюк, за ідеями і розрахунками якого літали на Місяць
астронавти США, той Кондратюк, який безпомилково зробив прогноз
розвитку світової космонавтики, а також відомий як український,
полтавський Ціолковський, ім’я якого стоїть поряд з іменами
основоположників теорії космонавтики, таких як К Ціолковський, Р.
Годдард, Р. Есно-Пельтрі, Ф. Цандер, Г. Оберт.
Ім’я Юрія Васильовича Кондратюка увічнене в назвах вулиць
Полтави, Києва, Москви та інших міст України, Росії, меморіальні дошки
встановлено в місцях, де йому довелося працювати і жити, іменем Ю.В.
Кондратюка – О.Г. Шаргея названо один із кратерів на Місяці.
Коло наукових інтересів Ю.В. Кондратюка було широким. Крім
космонавтики, його захоплювали безпосередньо проблеми будівництва
зернових сховищ, вітроенергетика і інші галузі.
2-го квітня 1988 року Міжнародний планетний Центр затвердив
присвоєння ім’я “Кондратюк” новій, щойно відкритій малій планеті
№3084 нашої Сонячної системи. Споруджено пам’ятники, відкрито
безліч музеїв.
Наукові досягнення Ю.В. Кондратюка, його оригінальні ідеї,
винаходи, проекти, які ввійшли до світової скарбниці знань людства, не
втратили своєї актуальності і в наші дні. Вони допомагають знаходити
правильне й адекватне тлумачення багатьох фізичних явищ і процесів,
продовжують служити науці.
Кімнату-музей Ю.В. Кондратюка (аудиторія музейного типу №123)
відкрито у 1978 році на фізико-математичному факультеті. Матеріали
музею використовуються для проведення щорічних Всеукраїнських
читань, присвячених пам’яті Ю.В. Кондратюка, написання курсових,
дипломних і магістерських робіт. Для прикладу Всеукраїнських читань
Ю.В. Кондратюка хочу привести лише матеріали конференції, на
якій було заслухано такі теми: “Розвиток ракетної техніки в Україні”,
“Суспільство й космос”, “Феномен Кондратюка”, “Ю.В. Кондратюк
(О.Г. Шаргей): деякі дати життя і творчої діяльності”, “Роль Ю.В.
Кондратюка у розвитку радянської ракетної техніки”, “Історія ракетної
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справи в Україні”, “Ю.В. Кондратюк про гіроскопічні стабілізатори”,
“Космізм у творчості Ю.В. Кондратюка”, “Космічна медицина з погляду
Юрія Кондратюка”, “Сучасна вітрова енергетика”, “Геотермальна
енергетика”.
Колективом фізико-математичного факультету були проведені
науково-практичні конференції до 90-ліття і 100-річчя від дня
народження видатного українського вченого в галузі космонавтики,
талановитого інженера-винахідника Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея).
Музей відображає шість періодів життя, творчості і досягнення в
космічній техніці.
Період І експозиції – музею Ю.В. Кондратюка, присвячений дитячим
та юнацьким рокам в місті Полтаві. Фотоматеріали розповідають про
флігель будинку № 4 по вул. Срітенській, в якому народився Ю.В.
Кондратюк, приміщення колишньої 2-ої чоловічої гімназії, в якій у 19101916 роках навчався, в колі рідних бабусі Катерини Кирилівни та дідуся
Акима Миколайовича Даценків, у якій ріс і виховувався, відпочинок
на річці Ворскла і перша сторінка рукопису майбутньої книги Ю.В.
Кондратюка “Тим, хто буде читати, щоб будувати” (рукопис закінчено
навесні 1917 року в Петрограді). Поряд – портрет юнака з красивим
вольовим обличчям. Таким був Олександр Шаргей, коли в 1916 році
вступив на навчання до Петроградського політехнічного інституту.
Період ІІ експозиції – музею присвячений трудовій діяльності
на заводі Малої Виски Кіровоградської області. Окремо виділено
фрагмент експозиції, присвяченій періоду роботи Ю.В. Кондратюка
на Маловисківському цукровому заводі, де Юрій Васильович працює
протягом 1921-1925 років. Він познайомився і здружився з багатьма
чудовими людьми, теплі спогади про яких проніс крізь усе своє життя.
Тут він наполегливо й систематично удосконалює свою роботу з
астродинаміки. Матеріали досліджень направляє в Головнауку в Москву.
Період ІІІ експозиції присвячується роботі на Криловському
(Кубань), Ельхотовському (Північна Осетія) та інших елеваторах.
Своєю винахідливою діяльністю, спрямованою на механізацію й
автоматизацію елеваторного господарства, він заслужив глибоку
повагу й довіру товаришів. Тут він одержав відгук професора В.П.
Ветчинкіна, який “ошаленіюче” вразив його своєю високою оцінкою,
на його працю з астродинаміки та приступив до підготовки рукопису
до друку. Тут представлено фото автографу рукопису Ю.В. Кондратюка
будівництва елеватора в Ельхотово з застосуванням запропонованої
Ю.В. Кондратюком рухомої опалубки, фото Ю.В. Кондратюка
подароване К.Е Ціолковському у 1930 р. з дарчим написом: “Дорогому и
глубокоуважаемому К.Э. Циолковскому. Ю. Кондратюк.”
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Центральним стендом розділу є книга Ю.В. Кондратюка
“Завоевание межпланетных пространств”, видана 1929 р. за редакцією
із передмовою [2] професора В.П. Ветчинкіна та з двома передмовами
автора (Новосибірськ, видання автора, тираж 2000 примірників). У цій
книзі більш систематизовано викладені усі основні ідеї Кондратюка у
галузі космонавтики.
Редактором і першим поціновувачем книги Ю.В. Кондратюка
“Завоевание межпланетных пространств” (видання 1929 р.) був
професор В.П. Ветчинкін.
Наступний стенд присвячений періоду роботи вченого в Харкові та
Москві. У 1933 році за завданням Серго Орджонікідзе Ю.В. Кондратюк
починає працювати в Харкові над проектом вітрової електростанції
(ВЕС) потужністю 12 тисяч кВт, а з 1934 року в Москві – над здійсненням
робочого проектування Кримської ВЕС і підготовкою до будівництва її
на горі Ай-Петрі.
На цьому стенді представлено фотоілюстрації, що розповідають
про роботу цього періоду: портрет Ю.В. Кондратюка 30-тих років; члени
конструкторської групи ВЕС біля будинку Н.В. Нікітіна в Загорську
(С.П. Чернов, Ю.В. Кондратюк, Б.А. Злобін. К.С. Шиманський); група
співробітників проектно-експериментальної контори ВЕС, де є і Ю.В.
Кондратюк; малюнок загального вигляду вітроелектростанції на горі
Ай-Петрі та фото фундаменту пам’ятника поворотної башти ВЕС,
збудованої в 1936 році на тій же горі. Вміщено на цьому стенді одну
з останніх фотографій Ю.В. Кондратюка та довідку про вступ його
добровольцем у народне ополчення Київського району міста Москви.
Останній стенд університетської кімнати-музею піонера
космонавтики Ю.В. Кондратюка під назвою “Живий у космічних
звершеннях, у пам’яті народній” розповідає про вшанування
пам’яті вченого. Ім’ям Ю.В. Кондратюка названо один із кратерів на
невидимому із Землі боці Місяця. На фото місячної карти – кратер
Кондратюка. На карті напис: “Його ім’я на Місяці”. На цьому стенді
фото народного музею і пам’ятника Ю.В. Кондратюкові при елеваторі
станції Криловська, меморіальної дошки на Маловисківському
цукровому заводі, пам’ятника Юрію Кондратюку в Полтаві, вулиці Юрія
Кондратюка і фото меморіальної дошки , встановленої тут, на будинку
№2; відкриття меморіальної дошки на будинку колишньої гімназії (нині
приміщення Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка), де навчався майбутній вчений.
У музеї всебічно й цікаво висвітлено життєвий і творчий шлях
славного земляка – видатного вченого, першопрохідця-теоретика в
галузі освоєння космічних просторів.
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ
НАПРЯМІВ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
Рудницька Т.О. (Київ)
Сучасний музей – це дуже складний організм, де зберігаються
різноманітні предмети, свідчення ставлення людини до світу, твори
мистецтв. Його основне завдання – демонструвати їх людям, тому
важливим напрямом культурно-освітньої діяльності музею є виставкова
робота.
Музейні виставки присвячуються актуальним питанням сучасності:
значним політичним подіям, культурним явищам, ювілеям, важливим
проблемам, цікавим подіям минулого і сьогодення. Вони підвищують
доступність, суспільну значущість музейних колекцій, ознайомлюють з
науковими досягненнями музею.
На думку відомих західних музеєзнавців, “музейні виставки не
можуть залишатися без змін упродовж тривалого часу. Інакше вони
втратять свою цікавість і для активних відвідувачів, що неодноразово
сюди приходять і для нових гостей, яким вони можуть здатися
старомодними. Щоб уникнути падіння відвідуваності, слід час від часу
оновлювати виставки” [4, с. 325]. Ми цілком поділяємо думку про те,
що “багато музеїв використовують тимчасові виставки, щоб привернути
увагу певних груп відвідувачів, щоб докладніше висвітлити теми
основної експозиції. Тимчасові виставки зазвичай викликають жваве
зацікавлення відвідувачів” [5, с. 20].
Виставкова діяльність є однією з пріоритетних у роботі
Педагогічного музею України. Маючи у своїх фондах цінні історикопедагогічні пам'ятки, музей, за словами директора музею О. Міхна,
реалізує свою місію, яка полягає у “збереженні, вивченні, комплектуванні
фондів, науковій інтерпретації та презентації історії та сучасного стану
української освіти та педагогічної думки” [3].
Важливою умовою успішного функціонування і розвитку музею є
постійна актуалізація музейної експозиції, створення нових виставок,
реалізація освітніх проектів на їх основі, а сам процес організації
тимчасових виставок дає змогу музейним працівникам набути
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необхідний досвід з оформлення експозиції, написання документації,
визначити напрямки фондової та наукової роботи.
Протягом року у залі стаціонарної експозиції музею відкривається
до 10 тимчасових виставок і одна велика у виставковому залі, яка
триває цілий рік. Виставка, яка тривала весь минулий рік – “2016й педагогічний”. Вона розкривала історію установ-ювілярів –
Педагогічного музею та Інституту педагогіки НАПН України – через
окремі постаті видатних вчених та освітніх діячів України. В цьому році
2 березня 2017 р. відкрилась виставка “Українська книга 1917–1921
рр.” (з фондів Педагогічного музею України). На виставці експонується
навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга
1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України [1]. До речі, автори
виставки “Українська книга 1917–1921 рр.”, щоб зацікавити відвідувача,
подбали про фотозони для відвідувачів і надали можливість через QRкоди, розміщені поруч з друкованими виданнями, завантажувати на
власний смартфон книги, що привернули увагу.
Окрім того, на початку 2017 р., у музеї відкрилась тимчасова
виставка “Педагогічний календар: січень-лютий 2017”, присвячена
вшануванню пам’яті цьогорічних зимових ювілярів — учених, педагогів,
освітніх та громадських діячів, які зробили вагомий внесок у розбудову
української освіти. Виставку представлено у формі календаря – чітко
визначеного блоку інформації по кожній особистості та події. Більшість
із представлених експонатів входять до наукового об’єкту «Колекція
стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та
рідкісні видання 1477–1923 рр.), що становить національне надбання.
Незважаючи на короткий термін функціонування виставки (з 18 січня
по 8 лютого 2017), її відвідали близько 200 осіб.
Сьогодні музеї розширюють свою аудиторію завдяки інтернету. На
сайті Педагогічного музею “віртуальна” виставка є цифровим аналогом
реальної музейної експозиції і має завдання, подібні до традиційних
виставок: популяризація фондової збірки, введення у науковий обіг
маловідомих музейних предметів, зацікавлення пропонованою темою
тощо [2]. Таким чином, музеї отримали нову категорію відвідувачів –
віртуальних, тобто тих, які знайомляться з експонатами, сидячи біля
власного комп’ютера, у зручний для себе час, знаходячись у будь-якій
частині України та світу. Це дає можливість значно розширити коло
людей, які мають змогу оглянути запропоновану виставку
Отже, виставково-експозиційна робота сьогодні є важливим
напрямом діяльності Педагогічного музею України. Актуальним є
пошук нових форм виставкової роботи, що дасть змогу підтримувати
інтерес до музею, спонукати відвідувача приходити сюди знову і знову.
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НОВОБОРІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
– ІСТОРИЧНА ПЕРЛИНА СЕЛИЩА
Свінціцька А.С. (Нова Борова
Хорошівського району Житомирської області)
Минулого не знати – не можливо,
Без нього в нас не буде майбуття.
Щоб ми жили заможно і щасливо
Пізнаймо рідний край, його буття.
Сорок років поспіль 18 травня святкується Міжнародний день
музеїв. Вони є своєрідними «машинами часу», які дають нам змогу
пам’ятати про свою історичну та культурну спадщину. Моя доповідь
про Новоборівський краєзнавчий музей, експонати якого розкривають
історію краю, є першоджерелом знань про заняття, культуру, побут
жителів Нової Борової і найближчих сіл упродовж століть. Музей не
постав би на теренах навчального закладу, якби не невтомний пошуковець
Анатолій Васильович Юхименко, котрий зробив вагомий внесок в
скарбницю краєзнавства селища. Уся його багаторічна повсякденна
просвітницька діяльність була спрямована на збереження й пропаганду
культурного надбання нашого краю, вивчення та пропагування
української історії, популяризацію історії рідного краю й примноження
національної культурної спадщини та духовності українського народу.
Новоборівський краєзнавчий музей – ніби маленька енциклопедія
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рідного краю, яка сприяє патріотичному, трудовому та естетичному
вихованню підростаючого покоління. А ми – спадкоємці минулого і,
в свою чергу, робимо внесок у спадщину, яка залишиться наступним
поколінням.
У 1982 році напередодні Дня Перемоги, за ініціативи Анатолія
Юхименка, на теренах загальноосвітньої середньої школи відкрився
Новоборівський краєзнавчий музей. Він став для нього другою домівкою.
Кожен експонат пройшов через серце і душу Анатолія Васильовича. У
музеї можна прослідкувати етнографічну сторону життя селища, де
зібрано матеріальні цінності дореволюційного періоду, матеріали з історії
виникнення залізниці як своєрідного «фундаменту» Нової Борової. Є
розділи, присвячені нашим землякам Яну Гамарнику – замнаркому
збройних сил СССР та Олександру Шумському – першому наркому
освіти Радянської України. Вражають археологічна та геологічна
експозиції про становлення і розвиток добувної галузі титанової руди,
про виробничі підприємства Нової Борової (а їх було 65 до розпаду
СРСР! Зібрано багато матеріальних цінностей дореволюційного,
радянського та пострадянського періодів. Гордістю музею він вважав
етнографічну експозицію, яку складає місцева землеробська техніка,
знаряддя праці, вироби місцевих ремісників, дерев’яний і керамічний
посуд.
Улюбленим куточком краєзнавця була кімната Бойової Слави, в
якій зберігаються цінні речі періоду Другої світової війни.
Анатолій Юхименко неодноразово брав участь у археологічних
експедиціях, разом із ученими досліджував неолітичні стоянки поблизу
Нової Борової. Експонати камінних знарядь праці від палеоліту до
неоліту, зібрані при розкопках, також зберігаються у музеї.
Дослідник залишив у своїй скарбниці чималий фонд оригінальних
документів та фото, які відображають політичне і соціальне життя
Нової Борової та району різних періодів. Надовго затримують погляди
відвідувачів вироби народних промислів нашої округи (ковальські,
гончарні, гутні і рудні). Заслуговують уваги фотографії – чорно-білі та
кольорові, групові та індивідуальні. На світлинах зафіксовані людські
обличчя, об’єкти архітектури, фрагменти виставок, хвилюючі моменти
урочистих подій.
Надійним джерелом інформації для А. Юхименка завжди були
старожили. Він ретельно записував свідчення учасників та очевидців
історичних подій, бо вважав своїм обов’язком зафіксувати їхні безцінні
спогади. Не одну годину працював у обласному архіві. Відшукував і
поповнював музей новими матеріалами.
На превеликий жаль, 1 січня 2015 року, життя Анатолія Юхименка
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передчасно обірвалося. Не стало шанованого учителя, краєзнавця,
дослідника минулого… Долею судилося прожити 80 років...
У всіх життєвих випробуваннях Анатолій Васильович залишався
високоморальною людиною, учителем із великої букви, ретельним
дослідником минувшини. Він прагнув, щоб жодна зі славетних сторінок
історії рідного селища ніколи не стерлася з пам’яті його жителів.
Народився Анатолій Юхименко 20 червня 1934 року в селі Андрієві
Черняхівського району в сім’ї учителів. Закінчив фізико-математичний
факультет Житомирського педагогічного інституту. Трудову діяльність
розпочав із Новоборівської середньої школи №1. Понад сорок років
працював учителем фізики, математики, астрономії. Запровадив у
закладі виробниче навчання та основи комп’ютерної грамотності. Учні
любили Анатолія Васильовича за його добрий характер, за уміння цікаво
донести навчальний матеріал. Поважали його і колеги.
Багато випускників, які відвідували фізичний гурток Анатолія
Васильовича, стали відомими. Вісімнадцять із них – кандидати наук,
двоє – професори, двоє – викладачі вищих навчальних закладів, двоє
– лауреати державних премій. Його вихованець Леонід Бондаренко
– нині ректор Саратівського інституту залізничного транспорту РФ,
Микола Фальковський – науковий робітник Національної Академії Наук
України, Віктор Худаско – професор Обнінського інституту атомної
енергетики РФ. Наставник постійно підтримував із ними зв’язки.
Анатолій Юхименко відрізнявся енциклопедичними знаннями.
Окрім фахових дисциплін мав грунтовні знання з історії, географії,
літератури, інформатики. За словами його учня, Миколи Ходаківського,
учитель прищепив йому любов до фотографування, оскільки також вів і
гурток фотографії. А вдома, у вільний від праці час Анатолій Васильович
діставав фарби з шухляди, ставив мольберт і малював пейзажі.
Анатолій Юхименко був дописувачем районної газети «Прапор»,
популяризатором краєзнавчого матеріалу. Активно співпрацював із
місцевими школами, Новоборівським Центром дитячої та юнацької
творчості, будинком-інтернатом. Часто проводив екскурсії для дітей.
Ніколи не відмовляв учням, студентам, учителям – завжди надавав
точну і потрібну інформацію.
Скарбницю історичних цінностей А. Юхименка – Новоборівський
краєзнавчий музей відвідали багато учнів, учителів, жителів району,
гості близького та далекого зарубіжжя.
Анатолій Юхименко – яскравий приклад людини-патріота, яка
усе своє свідоме життя стояла на варті славних сторінок історії району.
Ентузіаст-подвижник показав, як треба любити свою Батьківщину.
Упродовж життя його улюбленою цитатою були слова українського
263

поета Максима Рильського: «Мало любити свій край, його ще треба й
знати».
Анатолій Васильович зробив вагомий унесок у розвиток музейної
справи селища та району. Завжди сповнений ідей і задумів – таким
залишився Анатолій Юхименко у пам’яті усіх, хто його знав.
Історія, традиції, культура та спадщина нашого народу заслуговують
поваги, пізнання та відновлення в сучасності. Як рослина потребує
води, так і безцінні історичні пам’ятки потребують реставрації.
Потребує нового життя й дихання – Новоборівський краєзнавчий музей.
Власне нещодавно в цьому музеї відбулося установче засідання Ради
музею. Новий очільник Новоборівського музею Олександр Голяченко
представив членам ради своє бачення розвитку скарбниці історичних
цінностей, розвитку музейної справи у Новоборівській ОТГ, поповнення,
оновлення та осучаснення музейних експонатів; поліпшення
матеріально-технічного стану музеїв; поліпшення екскурсійного
обслуговування; проведення науково-краєзнавчої діяльності та науководослідницької роботи; гідне представлення та престиж Новоборівської
громади.
ПОСИЛАННЯ
1. http://chernyakhiv.org.ua/novyny-horosheva/podarujmo-druhezhyttya-novoborivskomu-krajeznavchomu-muzeyu/#more-15293
2. http://prapor-vv.ho.ua/view_post.php?id=2557
3. http://prapor-vv.ho.ua/view_post.php?id=1294
4. http://zhytomyrschyna.zt.ua/statti/kultura/564-spravzhnyaskarbnitsya-kraeznavstva.html

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Сідельова І.М. (Харків)
Нині з патріотизмом в Україні склалась досить непроста ситуація,
котру демонструє соціальне опитування, яке провів Центр Разумкова
2016 року. Фахівці Центру запитали українців «Чи є вони патріотами
своєї країни?». Результати свідчать про те, що в Україні патріотів трохи
більш половини (52%) на заході та в центрі, а на півночі та сході країни
лише 32 %. Ці показники є критичними. Так, наприклад, у РФ – більше
80 % громадян вважають себе патріотами.
Тому сьогодні в країні сформовано соціальне замовлення на
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ефективні виховні системи та технології. Ідеалом виховання є
всебічно та гармонійно вихована людина, високоосвічена, національно
налаштована, з чіткою громадянською позицією. Становлення
української державності, побудова громадянського суспільства,
інтеграція України в світовий та європейський простір можливі лише
тоді, коли більшість громадян будуть не тільки любити свою країну, а й
брати участь в процесі побудови міцної держави у різних сферах.
Але патріотизм не виховується на спеціальних уроках – це цілий
комплекс заходів, які спрямовані на розвиток аналітичного мислення,
вміння самостійно приймати рішення. Здатність обговорювати
проблеми історії України та її сьогодення, негативні факти історії, які
впливають на наш час – все це допомагає прищеплювати патріотизм
новому поколінню українців.
Нині актуальність цієї проблеми, у порівнянні з першими роками
незалежності, не тільки не втратила своєї злободенності, вона зіткнулась
з викликами часу, до цього не відомими в соціумі. Це і почуття
розчарування, зневіри, протистояння інформаційний експансії сусідньої
держави. Специфіка регіону Харкова як прикордонного міста, історичне
минуле – «підросійська Україна», мовне питання розбурхують наш край,
примушуючи до психологічно вивіреної, делікатної поведінки у цьому
напрямку. Основною лінією вибудованої програми є гуманітарний
підхід її втілення. «За що», а не «проти чого» – цей підхід формує
повагу до загальнолюдських цінностей, цивілізаційних світових засад у
прагненні миру і добросусідства.
Величезна та різноманітна колекція ХХМ, наявність багатьох
культурно-просвітницьких програм, напрацьований практичний досвід,
без сумніву, сприяють вихованню почуття патріотизму і національної
самоідентифікації, розвитку пізнавального інтересу у дітей, збагаченню
їхнього духовного світу.
Вихованню почуття національної гордості сприяють такі форми
роботи з дітьми, як лекції та тематичні екскурсії («Шевченко –
художник», «Ілля Рєпін та його картина «Запорожці пишуть листа
турецькому султанові», «С.І. Васильківський – співець Слобожанщини»,
«Харківська пейзажна школа», «Українська ікона кінця XVI – XІX ст.»,
«Тема козацтва у творчості українських художників XVIІ – XІX ст.»,
«Чумацтво в образотворчому мистецтві XІХ – XX ст.» та ін.)
Велику роботу з патріотичного виховання проводить відділ
українського та російського мистецтва XVI – поч. XX ст. Перебування
у постійній експозиції музею творів українських майстрів живопису і
графіки, таких авторів, як І.Ю. Рєпін, П.Д. Мартинович, О.Г. Сластьон,
С.І. Васильківський,
спонукають до проведення різних
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тематичних виставок та заходів патріотичного спрямування. Щороку
до дня українського козацтва, на Покрову, у залі творів І.Ю. Рєпіна, біля
славетних «Запорожців», відбуваються творчі зустрічі та концерти.
У рамках програми «Митці майбутнього» музей приймає виставки
дитячої творчості всеукраїнського та міжнародного статусів. Цілком
зрозуміло, що з національно окресленим звучанням експонувалися
виставки «Гоголь і наш час», «Україна: мрії та реальність», «Т.Г.
Шевченко – 200», «Українські різдвяні колядки» тощо.
З метою ознайомлення юних харків’ян з історією розвитку
культури Харківщини ще 2002 року у нашому місті було засновано
фестиваль дитячої творчості «Харків – місто добрих надій». На базі
ХХМ пройшли етапні заходи, присвячені знаменним датам: 350-й та
360-й річницям заснування Харкова, тричі було вшановано ювілей
видатного харківського архітектора О.М. Бекетова та славнозвісної
співачки-харків’янки К.І. Шульженко, малювали музику наших
сучасних композиторів М. Кармінського, В. Птушкіна, М. Стецюна та
ілюстрували поезію поета-харків’янина С. Жадана. У фестивалі беруть
участь не тільки юні художники, але й юні вокалісти, музиканти, читці.
За умовами конкурсу, учасники фестивалю повинні виконати твори
саме українських композиторів і поетів, бажано, щоб це були твори
харківських авторів. Це викликало у жителів Харкова почуття гордості
за своє рідне місто.
Від кожного мистецького заходу, який ми проводимо для своїх
відвідувачів, ми намагаємось отримати максимальний педагогічний
ефект, якій розширює кругозір молоді, знання про Україну та українців,
про народні традиції та звичаї. Адже саме такі знання всебічно сприяють
розвитку національної самоідентифікації, допомагають відповісти на
вічне сакральне запитання «Хто ми є, українці?». Інколи дітям достатньо
3-5 хвилинної інформації, аби замислитися над цим питанням. Минулого
року вперше музей провів заняття із незрячими дітьми школи-інтернату
ім. В.Г. Короленка на тему «Чумацтво в образотворчому мистецтві»,
задіявши всі можливі у цьому випадку інформаційні ресурси (звук,
тактильні відчуття, музику тощо).
Патріотичне виховання людини не обмежується шкільними роками,
воно може тривати все життя – в будь-якому віці людина відкриває для
себе різні прояви національного духу, окремих сторінок української
історії, що інколи замовчувались або перекручувались. Про це і
наголошують музейні працівники, знайомлячи з музейною колекцією.
Приблизно третина наших масових заходів орієнтована на людей
похилого віку, оскільки саме ця категорія відвідувачів значно зросла в
останні роки. У наш непростий час ці люди є найбільш незахищеною
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соціальною категорією нашого населення. Зараз дуже популярно
нарікати з приводу рівня життя пенсіонерів за кордоном і у нас.
Активне довголіття, подорожі по всьому світу, розкриття потенціалу
особистості виглядає нездійсненною мрією для наших громадян. Сміємо
стверджувати, що саме культурно-просвітницькі установи наповнюють
життя духовним та інформаційним змістом, особистісним спілкуванням.
Соціальну значимість цієї категорії відвідувачів ми оцінюємо з точки
зору і електорату на виборах, і досить активного прошарку в суспільнополітичній діяльності.
Підсумовуючи вищесказане, хочеться
відзначити, що ХХМ
використовує кожну нагоду для формування у відвідувачів засад високої
духовності та виховання патріотизму. Адже патріотизм, як непересічна
категорія стану душі, має на меті виключно позитивні риси. Саме тому
в дусі патріотизму та національної самосвідомості слід виховувати
нове покоління задля оновленого, гармонійно розвиненого сучасного
соціуму.

ВИСТАВКА «СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ БЕРДИЧЕВА»
В МУЗЕЇ ІСТОРІЇ МІСТА
Скавронський П.С. (Бердичів Житомирської обл.)
Одним з напрямків роботи Музею історії міста Бердичева є
організація різноманітних виставок. А одинадцятого квітня 2017 р.
жителі міста зібралися у Музеї історії міста Бердичева на відкриття
виставки «Спортивна гордість Бердичева», присвяченій 90-річчю від
дня народження заслуженого тренера СРСР та України, почесного
громадянина міста Бердичева, якого називають людиною-легендою:
Віталію Олексійовичу Лонському виповнилось би 90 років.
У виставковій залі було багатолюдно: спортивна громадськість,
тренери та їх вихованці, очільники міста, учнівська та студентська
молодь, митці і журналісти прийшли, щоб згадати словом любові й
поваги людину, котра на весь світ прославила свою землю. Серед його
учнів – чимало майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу
та Заслужених майстрів спорту СРСР та України. Його учні – призери
першостей Європи, чемпіони Європи та світу, учасники та фіналісти
Олімпійських ігор, Заслужені тренери України, доктори та кандидати
наук.
На великому стенді «Досягнення вихованців школи В.О. Лонського
на міжнародній арені» портрети його учнів – прославлених спортсменів.
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Потрапили на цей стенд і портрети молодих майстрів спорту України.
Було виставлено для огляду відвідувачами більше двохсот фотознімків
як самого Лонського В.О., так його учнів різних часів.
Інформаційний плакат 1966 р. «Ему подвластны большие
высоты» розповідає про початки роботи знаменитої тепер «школи В.О.
Лонського». Спочатку, коли вихованці Лонського стали отримувати
перемоги на республіканських та всесоюзних змаганнях, то навіть
признані авторитети були не проти вважати це випадковістю, або
збігом обставин. Потім почали говорити про якісь «секрети» тренера з
Бердичева.
Спочатку він розпочав працювати лише з одним молодим студентом
Віталієм Романюком, прищепив йому любов до спорту, до стрибків у
висоту. І незабаром Романюк став рекордсменом і чемпіоном області з
стрибків у висоту, подолав планку на висоті 2 м і став майстром спорту.
Для області і для республіки в ту пору це було чималою спортивною
подією. І В. Лонському дозволили тренувати дітей в дитячій спортивній
школі, спочатку бігунів, потім — стрибунів. І тут він побачив, що його
пошуки не були марними. Про нього говорили: «Фанатик! Йому і уві сні
стрибки сняться!».
Він не шукав талановитих хлопців, а займався з усіма, хто до нього
приходив. Він не просто займався, а жив життям підлітків, їх надіями,
радостями і горем, їх поразками і перемогами. І ось його учні вийшли у
великий спорт.
Так знайшов свій шлях в житті Віталій Лонський. В 1963 р. він
отримав звання Заслужений тренер УРСР. З 1964-го року майже 10
років працював тренером збірної СРСР зі стрибків, а у 1967-му очолив
десятку кращих тренерів із легкої атлетики в Радянському Союзі. Про
нашого земляка писали та пишуть і донині, що «він розвіяв існуючий
свого часу міф про те, що спортсменів високого класу можна виростити
тільки у великому місті». Віталій Лонський мав справжній педагогічний
талант, його книга «Что вам сказать про висоту?», видана в 1972 р., була
визнана кращою серед тематичних видань.
У виставковій залі в окремій вітрині книги Лонського В.О. та про
Лонського В.О., книги його учнів [1-7]. Це книга В. Лонського «Что
Вам сказать про висоту?» (1972) [11], книга В. Теннова «Завоевание
высоты» (1969) [15], оповідання Михайла Пасічника «Планку піднімає
донька» (2005) [13], сповідання Віктора Коржука «Моя высота» (2004)
[8], «Ахметов в Бухаресте» (2004) [7], книги Р.Ф. Ахметова «Сучасна
система підготовки стрибунів у висоту високого класу» (2002) [2],
«Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою
стрибунів у висоту високого класу» (2005) [3] та «Зріст: генетика чи
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прагнення?: Монографія» (2013) [1], книга І.П. Опанащука «Сторінки
спортивного життя Житомирщини» (2005) [12] та книга В.М. Дьячкова
«Высоте нет предела» (1980) [6].
На окремому стенді цитата з англійської газети «Дейлі-Уоркер» від
30 березня 1965 р. Вона писала тоді про вихованців Віталія Лонського
так: «…В Радянському Союзі, який в останні роки домінує серед
чоловіків-стрибунів у висоту, знайшлась молода людина, яка готова
одіти туфлі Олімпійського чемпіона Валерія Брумеля. Нове висотне
відкриття — Анатолій Мороз, 17-річний український школяр, якого
росіяни назвали «сенсацією з Бердичева».
З 1994 р. в Бердичеві були започатковані щорічні Міжнародні
змагання зі стрибків у висоту на приз Віталія Лонського. З 2004 р. турнір
отримав статус Меморіалу. Нинішнього року Бердичів зустрічатиме
учасників вже ХХІV Міжнародних змагань зі стрибків у висоту «ХІV
Меморіал В.О. Лонського».
У виставковій залі ніби відчувалася незрима присутність Віталія
Лонського, для якого звучала пісня у виконанні автора-композитора та
співака Сергія Ігнатенка: «Снимает шляпу пред тобой Бердичев…» Син
Віталія Олексійовича Ігор Лонський пішов стопами батька, виховав
велику плеяду вже сучасних майстрів спорту.
Ще одним захопленням тренера була художня чеканка. Він
майстерно володів інструментами, завдяки яким створював неймовірні
витвори мистецтва, даруючи їх друзям, знайомим та переможцям
змагань. Роботи майстра й досі зберігаються в його учнів та в родині
тренера, а 8 з них були представлені на виставці в Музеї історії міста
Бердичева.
Величезну роботу здійснив колектив Музею історії міста Бердичева
зібравши і представивши відвідувачам експонати, надані родиною та
вихованцями тренера. Відгукнулися на прохання працівників музею
тренери і учні В.О. Лонського. Надали експонати для виставки майстри
спорту Віталій Романюк та Валерій Волков, майстер спорту міжнародного
класу доктор педагогічних наук, професор Житомирського державного
університету імені Івана Франка Рустам Ахметов, заслужені тренери
України Олександр Михальченко та Сергій Шеремет, чемпіон світу Юрій
Кримаренко, батько якого Олександр Петрович був також присутній на
відкритті виставки, бердичівська висотниця Наталія Гапчук та її батько
Микола Миколайович, молоді майстри спорту України з стрибків у
висоту Владислав Мазур, Олександр Баранніков і Дмитро Нікітін,
талановитий бердичівський композитор, автор кількох пісень про В.О.
Лонського Олесь Коляда.
Учитель проживає чимало спортивних життів, адже він продовжу269

ється у своїх вихованцях. Сяють зірки, запалені тренером... Виставка
показала, що місто низько схиляє голову перед Великим тренером —
Віталієм Олексійовичем Лонським… Зерно, яке було посіяне ним в
учнях, нині прославляє місто Бердичів.
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ГРОМАДСЬКІ МУЗЕЇ ЧЕРКАЩИНИ
ЯК ЦЕНТРИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КРАЄЗНАВСТВА
Собко І.В. (Черкаси)
Громадські музеї області є культурно-освітніми закладами, що
планомірно збирають, вивчають, експонують та пропагують оригінальні
пам’ятки матеріальної та духовної культури, які мають історичну,
художню, культурну та наукову цінність та долучають громадян до
надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
Станом на 1 січня 2017 року на території Черкаської області діють
301 музеїв та музейних кімнат на громадських засадах, 26 кращих з них
мають почесне звання «Народний».
За останні роки в нашій області спостерігається стійка тенденція
до зростання чисельності музейних закладів на громадських засадах,
створених у складі підприємств, установ та організацій. Так, в період
2004- 2016 рр. в області було створено 61 музейний заклад, що діє на
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громадських засадах. Також в області працює шість приватних музеїв.
У збереженні та розширенні мережі громадських музеїв області
значну роль відігравало та відіграє відношення місцевих органів влади
та робота ентузіастів музейної справи, які незважаючи на тяжкі в
економічному плані роки зберігали та примножували музейні колекції.
Основними напрямками діяльності музеїв області є науковопросвітницька та науково-дослідницька робота. В науковопросвітницькій роботі музеїв використовуються такі форми роботи
як екскурсії, лекції, тематичні вечори, уроки краєзнавства та
народознавства, шкільні виховні години та інші.
Основними замовниками на проведення екскурсій, уроків
краєзнавства та народознавства є сільські школи. Проводяться також
сімейні екскурсії для односельців та гостей сіл. Частими відвідувачами
музеїв є молодь.
У добу відродження української державності, становлення
національної свідомості громадян країни, коли залишається все менше
людей, які є носіями народної пам’яті, фольклору, виникає гостра
потреба у збереженні і популяризації народного мистецтва. Саме тому
у Великохутірському краєзнавчому музеї Драбівського району протягом
року працювала майстерня народних умільців, в якій проводились
майстер-класи по виготовленню виробів декоративно-прикладного
мистецтва. Результатом проведених заходів стала виставка «Теплі руки
майстринь».
Всі музеї області беруть активну участь у підготовці та
проведенні найрізноманітніших масових заходів, тематичних
вечорів, які відбуваються в селах. Особлива увага звертається на
святкування великих релігійних та державних свят. Цього року перед
Великоднем в садибі-музеї ім. І.Гончара в с. Лип’янка Шполянського
району проводився традиційний обряд випікання пасок. Цей обряд
супроводжував народознавчий урок по писанкарству, що проводили
члени гуртка «Писаночка» на чолі з О. Твороговою.
Музеєм народного побуту та етнографії в селищі Бабанка Уманського
району започатковано щорічне проведення 14 жовтня свята до Дня
українського козацтва із забавами, іграми, змаганнями. А музеєм І.Д.
Черняховського з 2007 році започатковано проведення обласного кубка
з футболу на честь святкування річниці з дня народження видатного
полководця. На базі музею-садиби К.М. Дерев’янка проводяться уроки
мужності та пам’яті, історичні години з учнями місцевої школи.
В науково-дослідницькій діяльності працівники музеїв області
продовжують роботу по дослідженню історії своїх сіл.
Так, в Черкаському районі, завідуючим музеєм історії с. Худяки
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було проведено поглиблене дослідження історії села періоду 40-50
років ХХ століття. Архівні матеріали, фотографії, свідчення очевидців
систематизуються і заносяться на електронні носії. Ним же було
зібрано інформацію про історію та сучасність села для створення
енциклопедичного видання „Черкащина”. Було підготовлено та надано
історичні довідки про культові споруди села Худяки, перекази, пов’язані
із заснуванням та будівництвом церков в районі для друку книги
«Черкащина в храмобудуванні». Завідуючий музеєм села Сагунівка
також проводив дослідження історії села в пореформенний період
за матеріалами Державного архіву та вивчав розташування сіл на
старовинних картах Боплана в Черкаському обласному краєзнавчому
музеї та музеї м. Чигирина.
Багаторічна праця завідуючих музеями сіл Крутьки та Красенівка
Чорнобаївського району відображена в їх книгах. Так, Кіппа Борис
Олександрович за книгу «Моє рідне село» став лауреатом премії ім.
М.Максимовича. А Приліпко Марія Василівна до 135-ї річниці з дня
народження І.Піддубного видала книгу про історію його життя та
діяльності, яка користується великою популярністю далеко за межами
області, отримавши за неї також обласну краєзнавчу премію ім.
М.Максимовича.
Директором краєзнавчого музею с. Ладижинка Уманського району
підготовлено і видано книгу «Історія села Ладижинка», готується
також до видання «Літопис села Верхнячка» Христинівського району,
продовжується робота по написанню історії села Білозір’я Черкаського
району.
Завідувачами громадських музеїв області ведеться активна робота
серед населення по виявленню і придбанню історично цінних речей,
цікавих документів, фотографій. Так, завідувач музеєм с. Сагунівка
Черкаського району за рахунок свідчень односельців поновив
експозицію, присвячену 85-річчю Голодомору в Україні 1932-1933
років, а в кімнаті Бойової Слави поповнив колекцію рушників. В музеї
с. Білозір’я цього ж району поповнилась новими даними експозиція про
62-гу гвардійсько-стрілкову дивізію, яка визволяла село від німецькофашистських загарбників.
Особлива увага приділяється роботі з дітьми та молоддю.
Так, в Черкаському районі в музеї с. Білозір’я працює гурток «Юні
екскурсоводи», які беруть активну участь в роботі музею. А в музеї
історії с. Худяки працює археологічна група «Пошук». Протягом року
було проінспектовано кургани та курганні групи, які знаходяться на
адміністративній території села Худяки. В зоні розмиву Кременчуцького
водосховища було досліджено три поселення ранніх археологічних
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культур. Виявлено значну кількість матеріальних залишків людської
діяльності. За допомогою археологічної групи „Пошук” відстежується
стан збереження пам’яток історії та археології, що належать до
адміністративних меж села.
В рамках розвитку «зеленого туризму» музеями Черкаського
району було розроблено та успішно проведено декілька краєзнавчих
мандрівок для гостей «агро-осель». Для українсько-канадського проекту
«Економічний розвиток громад» розроблено екскурсійно-краєзнавчий
маршрут по історичним місцям Черкащини (с. Худяки, с. Сагунівка).
Велику популярність в Чигиринському районі має музей історії
в селі Головківка. Село розташоване біля Холодного Яру, тому його
відвідують екскурсанти з усієї України. Крім того, цей музей плідно
співпрацює з благодійним фондом захисту української природи
«Холодний Яр», який об’єднує дослідників місцевої історії, природи
та меценатів. Спільно з науковцями в інтернеті відкрито тематичний
сайт, за допомогою якого можна ознайомитися з електронною версією
експозиції сільського музею та отримати пізнавальну інформацію про
пам’ятки історії та природи урочища «Холодний Яр».
Справжнім флагманом Чорнобаївщини залишається літературномеморіальний музей ім. М.П. Старицького в с. Кліщинці, завідуюча
Харченко Л.О., де проводиться змістовна різнопланова робота по
збереженню і пропаганді історичної та культурної спадщини краю.
Щорічно на базі музею відбувається вручення літературно-мистецької
премії ім. М.П. Старицького як звіт кращих колективів району.
В с. Красенівка Чорнобаївського району щорічно проходить
Всеукраїнське свято богатирської сили на приз пам’яті І.М. Піддубного.
А з 2007 року на цьому святі, крім екскурсії в музей, відвідувачі мають
можливість ознайомитись із садибою І.М. Піддубного.
Всі громадські музеї області розширили свої експозиції розділами
про Голодомор 1932-1933 рр., зібрали та опрацювали свідчення
очевидців цієї жахливої трагедії.
Але розвиток музейної справи в області має ряд суттєвих проблем.
Відсутність штатних фахівців та фінансово-матеріальних засобів значно
обмежують можливості громадських музеїв у виборі форм пошукової та
освітньо-виховної роботи.
Звичайно, для вирішення цих та інших проблем необхідні кошти,
але при їх відсутності завідуючі музеями на громадських засадах
проявляють творчий підхід до роботи, ентузіазм для підтримання
належного стану, збереження та популяризації культурних надбань.
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ВОРЗЕЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
«УВАРОВСЬКИЙ ДІМ»
(з досвіду поєднання музейної
та патріотично-виховної і громадської діяльності)
Соколенко О.Г. (Ворзель Київської обл.)
З 2007 року у будівлі колишньої дачі графині Н. Ф. Уварової
(Терещенко) у Ворзелі плідно працює музей історії та культури
«Уваровський дім» – один з кращих культурно-освітніх та громадських
центрів Приірпіння.
С. Ворзель та історико-культурний фон створення музею.
Ворзель утворився 1900 року під час прокладення залізниці КиївКовель і від самого початку був дачною місциною. У 1930-х рр. відомі
українські вчені академіки М.Д. Стражеско, Б.М. Маньковський та
професор Ф.Г. Яновський встановили, що у Ворзелі є лікувальний
мікроклімат. Вони називали Ворзель українським Кисловодськом.
Тому Ворзель набув широкої популярності насамперед як оздоровча
місцевість. Це приваблювало сюди багато дачників, з-поміж яких було
багато видатних особистостей.
Наведемо лише деякі імена: актори Г. Борисоглібська, Л.
Добржанська, С. Жданов, І. та К. Червінські, Б. Щукін, В. Юренєва, І.
Мар’яненко; політичний діяч, письменник В. Шульгін; письменники
Валер’ян Підмогильний, Євген Плужник, Ісаак Бабель, Корній
Чуковський, Дмитро та Юрій Бедзики, Юрій Збанацький, Гелій
Снєгірьов, Валентин Бичко; композитори Б. Лятошинський, І. Поклад,
В. Годзяцький, один з перших російських авіаторів Г. Горшков та перша
російська жінка, що злетіла в повітря на аероплані К. Горшкова. У
Ворзельському будинку творчості композиторів (а в Україні це була
єдина установа такого типу) творили понад 300 композиторів, зокрема
К. Данькевич, Г. Майборода, А. Штогаренко, О. Білаш, Є. Станкович, І.
Шамо, С. Жданов, В. Сільвестров, О. Пахмутова, Ю. Добронравов, Є.
Дога та багато ін. Можна без перебільшення сказати, що тут написана
більша частина української класичної музики радянського періоду,
а також відомі пісні, зокрема, «Як тебе не любити, Києве мій», «Два
кольори», «Рушник», «Ой летіли дикі гуси» та багато ін.
Серед найбільш привабливих ворзельських природничих об’єктів
найбільше в Україні тюльпанове дерево, мальовничі березовий гай та
ставки, лісові заказники селища.
Справжньою окрасою Ворзеля був колишній графський будинок.
Побудував його у перші роки існування селища київський купець та
підприємець К. Септер, а згодом продав графині Наталії Федорівні
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Уваровій, доньці відомого київського цукрозаводчика та мецената Ф.А.
Терещенка. Тут бували один з перших авіаконструкторів Російської
імперії Ф.Ф. Терещенко та всесвітньовідомий авіаконструктор,
винахідник вертольота І.І. Сікорський.
У 1990-х історична будівля залишилася
бездоглядною, поступово
руйнувалася.
У 2007 році будівлю
відновили і відкрили
музей історії і культури
«Уваровський
дім»,
використавши дослідження місцевих краєзнавців
Н.П. Потєхи, О.Г. Соколенка, Ю.Л. Мельничука, С.В. Соколенко, О.В.
Бурко, Т.Д. Гарбуз, І.О. Мальцевої, Н.М. Іванченко та ін.
Діяльність музею
Специфіка закладу полягає в тому, що він крім широкого діапазону
експозицій, що поєднують риси музеїв історичного (меморіального)
та природничо-наукового профілю, ще й виконує місію потужного
громадського центру. Завдяки такому обраному напрямку діяльності
про музей історії та культури «Уваровський дім» добре знають не тільки
у Приірпінні, а й у Києві. Стає відомим музей і в Україні.
Головним експонатом музею є насамперед сама будівля – дачний
будинок поч. ХХ ст., збудований у стилі модерн. Він вирізняється чудовою
архітектурою, яка дійшла до нашого часу майже непошкодженою і
гармонічно поєднується з навколишнім лісовим масивом.
У відвідувачів музею незмінну зацікавленість викликають
стилізована кімната ворзельських дачників поч. ХХ ст.; меморіальна
експозиція композитора Б.М. Лятошинського; стилізована класна
кімната ворзельської школи 1913 р., стилізована кімната ворзельських
мешканців 1940 – 1950-х рр., експозиція «Історія Ворзельського
підпілля»; виставка картин, на яких зображено Ворзель; виставки
старовинних грамплатівок, вітальних листівок; краєзнавчі виставки
про видатних мешканців селища; постійно діючі виставки громадських
об’єднань селища – спілок ветеранів-ліквідаторів наслідків аварії на
ЧАЕС, ветеранів бойових дій в Афганістані, учасників АТО на сході
України.
Музей пропонує широку екскурсійну програму: екскурсії
залами музею, а також пішохідні екскурсії – «Визначними місцями
Ворзеля»; «Два види ворзельського повітря»; «Місцями бойової слави
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ворзельського підпілля» та автобусні – «Екологічна подорож до цілющих
джерел з відвідуванням місць Петра Могили»; «Визначними місцями
Приірпіння» (з відвідуванням Ірпінського будинку письменників, місць
М. Носова, М. Булгакова, руїн замків Штамма та Остен-Сакена).
У музеї проводяться наукові читання циклу «Сторінками історії
Київщини», на яких виступають провідні науковці київських навчальних
та науково-дослідних закладів.
Значними науковими здобутками музею можна вважати
видання книг «Ворзельське підпілля» та «Нескорені духом» і зйомку
документальних фільмів (реж. С. Соколенко) «Ворзель-курорт», «Ми
тремтіли за цю землю…», «Переможці», «Останній герой».
Не можна не згадати також і про дослідження сімей Терещенків і
Уварових, що постійно провадяться у музеї.
Поєднання музейної та патріотично-виховної і громадської
діяльності
Від самого заснування заклад створювали не просто як музей, а як
заклад, що має проводити серйозну громадську, а також патріотичновиховну роботу для школярів і юнацтва.
На базі експозиції «Історія ворзельського підпілля» започатковано
проведення уроків мужності для школярів на тему «Хто такий захисник
Вітчизни?». Дітям розповідають про мужність їхніх однолітків у часи
гітлерівської окупації, проводять паралелі з сучасністю. Під час уроків
наголошується на продовженні героїчних традицій українського народу
починаючи з часів козацтва до нашого часу. При цьому використовується
приклад героїчної діяльності ворзельських підпільників-школярів в
часи Другої світової війни. Уроки мужності відвідали понад 3000 дітей
з Ворзеля, приірпінських та київських шкіл.
Проводяться козацько-лицарські вишколи для учнів загальноосвітніх
закладів спільно з організаціями воїнів-інтернаціоналістів, козацькими
та іншими громадськими організаціями (особливо слід відзначити
допомогу Спілки об’єднань громадян «Демократична Київщина»).
У програмі вишколів: похід по місцях бойової слави Ворзельського
підпілля 1941–1943 рр.; ознайомлення з експозицією «Історія
Ворзельського підпілля»; зустріч з ветеранами; перегляд фільму про
Ворзельське підпілля; традиційний козацький куліш. Головне місце
у програмі посідає козацько-лицарський вишкіл за видами змагань
Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»). Школярі
беруть участь у наступних змаганнях та вікторинах: «Впоряд» (стройова
підготовка); «Відун» (конкурс знавців з історії козацтва та Другої
світової війни); «Ватра» (пісні часів війни, сучасні пісні); «Влучний
стрілець»; «Рятівник» (конкурс з надання першої медичної допомоги);
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конкурс знавців традиційної української козацької кухні; конкурс
малюнку. На вишколи приїздять учні та студенти з багатьох закладів
освіти приірпінського регіону, Бородянського району Київської області
та м. Києва.
Музей проводить День визволення Ворзеля від гітлерівських
окупантів. Селище визволили від фашистів місцеві підпільники,
більшість з яких становили 15–17-ти річні підлітки. 6 листопада 1943
року вони в бою знищили гітлерівський гарнізон і радянські війська
увійшли у вже вільне селище. До масштабного святкування входять
меморіальний велопробіг за маршрутом, яким підпільники виганяли
з селища фашистів; мітинг, хвилина мовчання та покладення квітів
до монумента загиблим героям; театралізоване дійство «Перший день
у визволеному Ворзелі». Можна почасмакувати солдатську кашу,
випити чаю із самовара, послухати музику на патефоні, послухати
концерт з патріотичних пісень воєнних років і потанцювати під них,
сфотографуватися з реконструкторами у формі часів війни. Усе це
створює відчуття святкового настрою у перший день після визволення
селища. Минулого року біля музею відбулася масштабна реконструкція
бою за Ворзель за участю понад 50 реконструкторів з раритетною
зброєю та у одностроях часів Другої світової війни.
Значну увагу у музеї приділяють також і громадській діяльності.
Для її професійної організації створено центр культури «Уваровський
дім», який діє спільно з музеєм.
В Уваровському домі проводяться селищні заходи: відзначаються
День ліквідаторів аварії на ЧАЕС, День Перемоги, День захисту дітей,
День матері, День Конституції, День Прапора, День Незалежності,
День партизанської слави, День захисника вітчизни, День св. Миколая,
проходять Різдвяні та новорічні заходи.
Регулярно проводяться сесії Ворзельської селищної ради, виділено
дні для засідань громадських організацій селища, проводяться круглі
столи.
Активно працюють волонтерські клуби: кіноклуб, шаховий клуб,
клуб «Творче дозвілля Ворзеля», курси іноземних мов.
Особливої уваги заслуговує молодіжний клуб – спільний проект
музею та молодіжної громадської організації «Перший крок». У
клубі проводиться профілактична робота з проблемними дітьми. Їм
розповідають про шкідливу дію алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння,
ранніх статевих стосунків, проводять різноманітні тематичні заняття,
показують фільми.
Окремий напрямок роботи з населенням – проведення концертної
діяльності. Вже сім років у музеї по вихідних днях проводяться концерти
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камерної музики. Усі вони присвячуються видатному українському
композитору, визначному ворзельцю Б.Лятошинському. Перед глядачами
виступають відомі київські музиканти, концерти проводяться виключно
«на живу» – без мікрофонів та підзвучування. Усього в Уваровському
домі відбулося понад 200 концертів.
Досвід десятирічної роботи музею наочно показав життєздатність
та велику користь обраного напрямку діяльності – поєднання музейної
та патріотично-виховної і громадської діяльності. Це сприяє зростанню
позитивної репутації та іміджу закладу, а усі названі вище заходи
дозволяють залучити до музею в умовах невеликого селища (населення
7000 осіб) значну кількість відвідувачів (у 2016 р. відвідуваність музею
становила близько 10 000 відвідувачів).

УЧАСТЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА
В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2016 РОКУ
НА ТЕРИТОРІЇ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО
Старенький І.О. (Кам’янець-Подільський)
Важливою складовою пам’яткоохоронної роботи на території міста
являються археологічні дослідження. Зазвичай вони носять охоронний
або рятівний характер.
У складі науково-експозиційного відділу Кам’янець-Подільського
державного історичного музею-заповідника діє сектор археології
в складі Петра Болтанюка (начальник), к. і. н. Ігоря Старенького
(провідний науковий співробітник) та Світлани Смірнової (молодший
науковий співробітник). Перших двоє співробітників є постійними
учасниками Кам’янець-Подільської археологічної експедиції.
На початку 2016 року в місті ще діяла постійно діюча археологічна
експедиція «Кам’янець» ДП «ОАСУ» «Подільська археологія», яку
на той час очолював автор статті. Археологічні дослідження цієї
експедицією проводилися протягом квітня-травня на ділянці за адресою
Троїцька, 4А. оскільки ділянка була відведена під відбудову втраченої
історичної забудови на території НІАЗ «Кам’янець», згідно процедури
взяття ділянки під відбудову на ній необхідно було провести охоронні
археологічні дослідження.
Площа розкопів склала 50 м2. Початково було закладено траншею
у південній частині ділянки розміром 6×2 м. У ході робіт виникла
необхідність зробити дорізку 4×2 м. Траншея виявилася потужно
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насиченою археологічними матеріалами ІІ половини ХІХ – початку
ХХ ст., які становили широкий асортимент глиняного, фаянсового
та скляного посуду, що свідчить про заможність власників будинків
у центральній частині Старого міста. Якщо набір глиняного посуду
характерний для всіх регіонів країни, то серед фаянсових виробів
поряд з виробами Російської імперії (Буди, Твер, Баранівка) помітна
значна частка імпорту (Англія, Богемія, Саксонія, Австрія). Цікавими
є знахідки керамічних пляшок з-під зельтерівських мінеральних вод
(Нассау). Серед скляного посуду теж присутній імпорт, у тому числі з
Цюріху, Карлсбада.
Водночас вдалося виявити сховок часів Першої світової війни,
в якому виявлено 2 сильно пошкоджені корозією гвинтівки системи
Маннліхер, патрони, кулі та гільзи до гвинтівки системи Мосіна 7.62/
R53 виробництва США з маркуванням «REMINGTON 17», гільза до
гармати-«трьохдюймовки», залишки протигазу Зелінського-Куммана,
гранату «Kugelhandgranate 13» та ін. [4, с. 63-65].
У зв’язку з відсутністю більш ранніх нашарувань, керівником
експедиції було прийнято рішення про закладення розкопу в центральній
частині ділянки. За повідомленням Петра Болтанюка, який на той
час був мобілізований до ЗСУ, саме там мали знаходитися залишки
гончарного горну. Заклавши розкоп 4×4 м вдалося виявити центральну
частину конструкції, засипану фрагментами різноманітних керамічних
виробів середини XV ст. Для того, щоб повністю розкрити конструкцію,
межі розкопу розширили до 6×5 м, таким чином повністю розкривши
площу згідно укладеного договору. Горн являв собою двокамерну
безпродухову конструкцію. Це був об’єкт промислового для того часу
масштабу, а враховуючи наявність неподалік ще чотирьох горнів,
які поки що недосліджені, можемо говорити про наявність кварталу
гончарів та функціонування в Кам’янці-Подільському потужного
гончарного центру на XV ст. Водночас виявлено кілька десятків типів
вінець горщиків, мисок, макітр. Враховуючи цю обставину, на сьогодні
прийнято рішення про розробку керамічної карти за матеріалами горна
за типами вінець.
2016 року припинила свою діяльність експедиція в складі ДП НДЦ
«ОАСУ» «Подільська археологія». Натомість було створено Кам’янецьПодільську архітектурно-археологічно експедицію в складі НДЦ
«ОАСУ» (керівник к. і. н. Павло Нечитайло), до складу якої увійшли
Петро Болтанюк та Ігор Старенький. У цьому ж році проведено
дослідження на ділянках по вулиці Францисканській, у ході яких
було віднайдено фундаменти Турецької башти (наказом Управління
культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА
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№196 від 29.12.2016 р. внесено до Переліку щойно виявлених
об’єктів; розроблено проект консервації та музеєфікації), яка у XVIIІ
ст. використовувалася під комплекс людвисарні; піч-кам’янку початку
XVII ст.; ділянку артилерійської батареї св. Яна І пол. XVIII ст.; ділянку
міського оборонного муру вздовж каньйону кінця XVII – І пол. XVIII ст.
У передматериковому шарі зафіксовано кераміку Трипільської культури,
давньоруського часу, XIV, XV-XVI ст. [3, с. 157-166]. Керамічний
комплекс початку XVII ст. біля печі-кам’янки за профілем вінець було
поділено на три типи (А, В, С). всі три типи мають по два підтипи [2, с.
167-168].
Далі роботи проводилися в центрі Старого міста на площі
Польський ринок, де вдалося зафіксувати потужні нашарування
Трипільської культури, XIII-XIV, XV-XVI, XVII-XVIII ст., зібрано
значний нумізматичний матеріал (майже 150 монет) XV-ХІХ ст.
зафіксовано настил бруківки 60-х рр. XVIII ст. Стефана Маковецького.
Виявлено і досліджено залишки житлово-господарських споруд
XVII-XVIII ст. з виробничими місцями (ливарня, косторізна справа)
[1, с. 71-73] та залишки турецької кав’ярня останньої третини XVII
ст. зі значною кількістю знахідок: турецької монети (пара, мангір),
кавові чашечки, керамічні люльки, ґудзики, пряжки, вагові гирьки
та ін. Наказом Управління культури, національностей, релігій та
туризму Хмельницької ОДА №196 від 29.12.2016 р. розкопані об’єкти
як «житлово-господарський комплекс» внесено до Переліку щойно
виявлених об’єктів. Об’єкт було законсервовано для подальшої
музеєфікації, на сьогодні вже розроблено проект.
На завершення археологічного сезону роботи проводилися по
вулиці П’ятницькій, де вдалося виявити залишки житлової будівлі та
археологічні нашарування від Трипільської культури до ХХ ст.
Отже, співробітники сектору археології Кам’янець-Подільського
державного історичного музею-заповідника взяли активну участь в роботі
постійно діючої археологічної експедиції в Кам’янці-Подільському,
яка переважно проводить охоронні археологічні дослідження.
Вдалося зафіксувати значну кількість цінних археологічних об’єктів,
а знайденими матеріалами поповнити фонди Кам’янець-Подільського
державного історичного музею-заповідника та Національного історикоархітектурного заповідника «Кам’янець».
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АДАПТАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ ТА ПРОЕКТІВ ДО ПОТРЕБ
ОСОБЛИВИХ ВІДВІДУВАЧІВ
(досвід Педагогічного музею України)
Степанович К.М. (Київ)
У «Конвенції про права осіб з інвалідністю», яка в Україні набрала
чинності у березні 2010 року, читаємо: «Стаття 1. Мета цієї Конвенції
полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення
всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних
свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства.
До осіб з інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними,
психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які
при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та
ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими» [1].
Реалізацію цієї Конвенції мають забезпечувати усі інститути
суспільства, зокрема і музеї. Останні кілька років перед українськими
музеями гостро стоїть питання роботи з особливими категоріями
відвідувачів, з тими, хто має інвалідність. У більшості музеїв технічне
обладнання не змінювалось ще з радянських часів, приміщення часто
потребують елементарного ремонту, тож, на перший погляд, можна
сказати, що вони не можуть обслуговувати таку категорію людей.
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Але результат діяльності Педагогічного музею України за останній
рік доводить, що будь-який музей, в якому б стані він не перебував, здатен
обслуговувати якщо не всі, то принаймні кілька особливих категорій
відвідувачів. Так, Педагогічний музей України почав приймати одразу
кілька категорій таких відвідувачів: з порушеннями зору (незрячі та зі
слабким зором), з порушеннями психіки та відвідувачі з комплексними
захворюваннями.
Але найперше та найважливіше питання для будь-якого музею
у роботі з такими людьми — це підготовлені працівники. Це велика
проблема, оскільки в Україні не готують музейників, які б працювали
з людьми з особливими потребами. З метою часткового вирішення
цієї проблеми старшим науковим співробітником Педагогічного
музею України Кірою Степанович спільно з Незалежною асоціацією
психологів було ініційовано створення і реалізацію освітнього проекту
— «Школи для музейників по роботі з особливими відвідувачами». В
межах функціонування цієї школи 13 музейних працівників з Києва,
Харкова, Чугуєва, Львова та Нетішина протягом 3 місяців пройшли
серію теоретичних та практичних занять по роботі з відвідувачами, які
мають психічні порушення.
Під час теоретичних занять музейники у формі лекцій з елементами
бесіди отримали вичерпну інформацію про психіку, її особливості,
процеси, сфери, функції та ін., та про порушення в ній. Також спеціалісти
з Незалежної асоціації психологів (президент Катерина Бояршинова
та практичний психолог Тетяна Скрипник) детально, використовуючи
приклади з практичної роботи, пояснили музейникам, як діяти у випадку
тих чи інших проявів та станів при психічних порушеннях.
На практичних заняттях учасники виконували різні завдання
з підбору, адаптації матеріалів під різні категорії відвідувачів з
порушеннями психіки, проводили фрагменти екскурсій по експозиції
Педагогічного музею України, вчились правильно реагувати у випадку
різних проявів психічних порушень. Після закінчення серії занять
учасники отримали відповідні сертифікати про закінчення навчання [2].
Відзначимо, що майже всі освітні проекти Педагогічного музею
України, реалізовані протягом 2016—2017 рр. («Школа музейної магії»,
«Чарівне місто» та ін.), та екскурсії стаціонарною експозицією музею
були адаптовані для відвідувачів з психічними порушеннями.
В березні 2017 року науковий співробітник музею відвідав
навчальний семінар з аудіодискрипції візуальних об'єктів, що відбувся у
Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.
Семінар проводили члени Львівського обласного осередку громадської
організації «Українська спілка інвалідів — УСІ» на чолі з Оксаною
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Потимко. У ході семінару учасників навчили особливостям адаптації
екскурсій та проектів до потреб людей з порушеннями зору. У результаті
в Педагогічному музеї України була адаптована діюча з лютого 2017 р.
виставка «Українська книга 1917—1921 років» (з фондів музею), а саме:
спеціально для цієї виставки було створено коментар та набрано його
шрифтом Брайля, підготовлено спеціальний квест, що складається з 3-х
завдань, різноманітні завдання з книжок, представлених на виставці.
Всі ці матеріали набрано шрифтом Брайля в стінах музею на музейному
експонаті — брайлівській друкарській машинці початку ХХ ст.
Один з освітніх проектів музею, організований спільно з
Державним музеєм іграшки, — «Школа юного екскурсовода» — також
було адаптовано до потреб дітей з вадами зору та проведено у формі
тренінгу в квітні 2017 року у Комунальному закладі «Харківський
спеціальний навчально-виховний комплекс імені В.Г. Короленка»
Харківської обласної ради.
Таким чином, протягом останнього року Педагогічний музей України
зробив значний крок до адаптації своїх проектів та екскурсій до потреб
відвідувачів з особливими потребами. Однак це лише початок роботи.
Перспективним є адаптація кожної виставки, яку організовуватиме музей
в майбутньому, для осіб особливими потребами, а також створення для
цієї категорії відвідувачів спеціальних міжмузейних проектів.
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РОЛЬ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СКЕЛЯ» У
ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Степанюк М.О. (Коростень)
Ні для кого не є секретом, що молодь – це майбутнє нашої країни.
Тому чим більш освіченішою є це «майбутнє», тим світліше воно буде.
Ще раніше Олександр Довженко говорив: «Народ, що не знає своєї
історії, є народ сліпців».
Отже, зараз, в такий складний для нашої України час, ми не маємо
забувати, у повсякденній метушні, велику історію, яку вона приховує в собі.
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Робота працівників комплексу «Скеля» ціленаправлена на
історично-патріотичне виховання молоді. Відвідавши наш музей, юна
особа зануриться в світ історії нашої країни, а дорослий обов’язково
винесе щось для себе нове. Особливістю нашого патріотичного
виховання є те, що будь-яка дитина, яка має охоту до історії, має
можливість залишитись у великій родині «Скелі». Ми своєю роботою
викликаємо довіру серед молоді тим, що занурюють їх у цей історичний
екскурс майже їх ровесники. Дуже часто як дорослі, так і юні особистості
вступають в активну дискусію, яка може продовжуватись до кінця
екскурсії з нашими волонтерами.
Дивлячись на цих молодиків, батьки заохочуються бажанням
привести до нас своїх дітей, близьких, щоб отримати гарний урок історії
довжиною в 30 років за годину.
Ми ніколи не приховували правду, саме в нас дізнаються про те,
як важко все починалось, якою страшною ціною український, та й не
тільки, народ розплатився за таку бажану свободу. Можна почути про
особливості побудови нашого військово-історичного комплексу. І все
це, в основному, проходить у режимі евристичної бесіди. Навіть, якщо
і на початку не всі були зацікавлені, то вже через 15 перших хвилин
у учасників екскурсії просто перехоплює дух. Особливістю є те, що
в об’єкті повністю відсутній мобільний зв'язок, тут вже ніхто не буде
заважати.
За допомогою музейних експонатів можна частково відтворити
елементи побуту солдатів, елементи військового спорядження та багато
іншого. Є гарна можливість побачити всю суть, труднощі, через які
було пройдено на шляху до перемоги. Оцінити велику волю, любов до
Батьківщини, жагу до життя, яку було проявлено. Атмосфера музею
є просто заворожуючою. Працівниками комплексу було пророблено
величезну працю, на шляху до формування «ідеального» патріотичного
комплексу, плодами якої ми можемо виховати нашу історично свідому
молодь.
Нашою особливістю є те, що ми не подаємо сухих історичних
фактів, ми розвиваємо історичну думку. На превеликий, жаль шкільна
програграма просто нещадно руйнує у більшості юних дослідників
цікавість. Дуже рідко у школах вчителі, в рамках цієї ж програми,
можуть розбудити інтерес до витоків історичних фактів.
Але цього всього не можна було б достигнути, якби не було
небайдужих вчителів, які не нехтують історико-патріотичним розвитком
дітей. Адже саме вони, від малого до великого, привозять їх сюди, а вже
наша справа зробити так, щоб вражень вистачило для того, аби після
екскурсії приїхати до дому і відкрити книжку, інтернет і поцікавитись.
284

В такій справі головне – почати. Можливо не всі відразу розуміють,
де побували і що побачили, що почули, але виходять з об’єкту всі
враженими, ніхто не залишається байдужим, і це є доказом того, що ми
можемо достукатись до серця кожного. Ще не все втрачено, головне не
зупинятися на досягнутому!
І закінчити хотілось би тим, що потрібно поважати кожен
історичний період нашої України. Не нехтувати важкою працею
наших попередників. Ми повинні знати абсолютно всі аспекти нашого
історієутворення, щоб змогти самому собі надати достойну оцінку.
І саме такі музеї, як наша «Скеля», які, незалежно від шкільної
програми, можуть показати вам і вашим близьким невеличкий період,
всього 30 років за годину, зате цих 30 років ви запам’ятаєте на все життя.
Чимало людей зі всього світу називають наш військово-історичний
комплекс чудом 21 століття. Адже, не зважаючи на час високорозвинених
технологій, дуже багато знаходиться за історичною завісою.
А невідоме, як показує практика, манить ще більше.

РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ САРНЕНСЬКОГО
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО МУЗЕЮ:
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Стоян Л.Г. (Сарни)
Сучасний світ навколо музеїв змінюється, змінюється свідомість
і світосприйняття суспільства і це в свою чергу вимагає від музеїв
швидких змін. З появою нових суспільних викликів, музейні установи
вимушені конкурувати за увагу публіки з іншими культурно-освітніми
установами, які надають знання, досвід, враження та ін. Саме тому
музеям потрібно рахуватись зі всіма соціальними та й політичними
змінами. Бо в іншому випадку музейні установи будуть не в змозі
ефективно працювати. Нині потрібно діяти за такими методами,
технологіями, принципами та інструментами, які дозволять музею бути
успішним в непростому конкурентному середовищі.
Функції сучасних музеїв, в тому числі Сарненського історикоетнографічного музею, нині надзвичайно ускладнились. Наш музей,
як і всі інші подібні установи, вимушений боротись за відвідувача.
Адже відвідувачі – це джерело життя музеїв. Вони дають заробіток,
вони пізнають, вони розважаються, вони висловлюють ідеї, які можуть
підвищити якість і популярність музею. Нам не тільки важливо
привабити нових відвідувачів, але й також урізноманітнити аудиторію,
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зокрема підліткового і старшого віку, привабити туристів. Тому поряд із
найголовнішими функціями музею – збирання, вивчення і експонування
пам’яток історії, культури, мистецтва, до основного різновиду нашої
діяльності приєдналась і розважальна. В нашому закладі вона
проявляється в активній участі музею у творчих майстернях, клубах,
вечорах відпочинку, концертах, фольклорних святах тощо. Поступово
музей стає складовою рекреаційних послуг, а саме пізнавальнорозважальної діяльності.
Сарненський історико-етнографічний музей був створений в 1974
році, спочатку як краєзнавчий, пізніше перепрофільований в історикоетнографічний. На вільній площі біля будівлі музею розміщено
експозицію архітектурно-етнографічного майданчика. Нині на
майданчику знаходяться дві селянські садиби ХІХ ст, кузня, каплиця
XVIII ст., вітряний млин ХІХ ст. і все це на досить великій території
з невеликою парковою зоною. Сарненський історико-етнографічний
музей саме такого профілю в області – єдиний.
Інтеграційний процес нашого музею у сферу рекреаційної
діяльності виявляється у створенні в нашому закладі функціональних
приміщень, територій для організації проведення заходів дозвілля і
розваг. Це концертні майданчики, клубні кімнати, гральні кімнати тощо.
Пріоритетними в нашій музейній діяльності є освітні програми для
дітей молодшого віку та школярів. Саме тому ми щільно співпрацюємо з
навчальними закладами. Школярам пропонуються екскурсії відповідно
до тем, що вивчаються в школі, розроблені для дітей різної вікової
групи. Вони не тільки реалізуються в таких формах роботи, як екскурсії,
але й як семінари, спостереження, рольові ігри. Для дітей молодшого
віку екскурсії проходять у гральній формі.
В майбутньому плануємо проводити екскурсії у вигляді
театралізованої вистави, а також влаштовувати тренінги, диспути. Також
плануємо поставити собі в пріоритеті організацію дозвілля для школярів
під час канікул – організація екскурсій-квестів, ігрових конкурсів, мета
яких полягатиме в культурному розвитку дитини, поглиблені знань про
історію свого міста, краю, мистецтва, літератури, народної творчості на
основі першоджерел, а не підручників.
Музей розробляє пізнавально-розважальні програми і для
студентів. Активними формами роботи музею із студентською
аудиторією є проведення спільних наукових досліджень, підготовка
наукових публікацій. А в перспективі проведення на базі нашої установи
конкурсів, фотосесій з використанням наших етнографічних колекцій,
різних спільних волонтерських акцій тощо.
Для приваблення відвідувача старшого покоління музей на великі
286

обрядові свята – Новий Рік, Різдво, Стрітення, Покрова, Андрія тощо,
проводить творчі вечори для членів клубу «Надвечір’я». Де люди
старшого покоління в дружнім колі можуть отримати знання, поділитись
своїми, а саме головне матимуть спілкування. Також на ці зібрання
запрошуються дитячі фольклорні колективи, учні шкіл. Тому на цих
заходах можливе тісне різновікове спілкування.
Для поширення рекреаційної діяльності нашого музею плануємо
використовувати в такі форми відпочинку, як гуртки, хобі-групи,
організація молодіжних та дитячих свят, конкурсів, фестивалів, творчих
лабораторій, а також реалізація освітніх та культурних програм для
дорослих.
Наявність архітектурно-етнографічного майданчика займає
унікальне значення в наданні рекреаційних послуг відвідувачам, як в
самій Рівненській області, так і поза її межами.
Після урочистого відкриття майданчика, яке вилилось у фольклорне
свято народної творчості, на території музею вже традиційними є
проведення свят народної творчості: «Поліська гостина», «Осінь
весільна», а також обрядових свят Трійця, Івана Купала. Всі ці
заходи святкуються за участю фольклорних колективів м. Сарни та з
навколишніх сіл Сарненського, Дубровицького, Зарічнянського районів,
а також гуртів з інших міст. В ці дні тут можна не тільки ознайомитись
зі звичаями та обрядами святкування, але й прийняти безпосередню
участь: стати в хоровод і затанцювати оригінальний танець «Печоне
порося», поспівати обрядових пісень, а діти можуть взяти участь в
традиційних іграх наших пращурів поліщуків. Також традиційним
є присутність на цих заходах народних майстрів з їхніми виробами. І
відвідувачі можуть придбати бажані речі, а також й самі долучитись
до традиційних промислів під час проведення народними умільцями
майстер-класів.
Унікальність музею під відкритим небом полягає в тому, що тут
представленні не стільки експонати, а просто таки унікальні артефакти
– будівлі Західного Полісся, які розкривають традиції поліської
архітектури, з їх достеменно відтвореними інтер’єрами, та побутом ХІХ
- початку ХХ століття. Також тут можна ознайомитись з традиційними
промислами поліщуків: ткацтво, млинарство, бортництво. Відвідувачі
за бажанням можуть спробувати доторкнутись до процесу прадавнього
ремесла поліщуків – ткацтва: прочесати льон-волокно, а також
виготовити нитку, під час екскурсі під наглядом екскурсовода чи
доглядача. В одній із садиб на території архітектурно-етнографічного
майданчика експонується ткацький верстат і відвідувачі мають змогу
побачити на власні очі, як створювались ті дивовижні ткані рушники,
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скатертини, рядна та одяг. Він дуже цікавить відвідувачів музею, а
так як сучасний відвідувач хоче не просто почути, побачити, він хоче
доторкнутись і спробувати себе в ролі ткалі, то в наших планах є
«оживити» цей верстат і надати змогу взяти безпосередню участь у
виготовленні полотна всім бажаючим.
Також нещодавно стало популярним влаштовувати весільні
фотосесії на території музею. Також пропонуємо відвідувачам
фотографування з використанням наших етнографічних колекцій тощо.
В перспективі плануємо завершити з відтворенням кузні, а також
заплановано запросити майстра-коваля, який би працював, а також в
свою чергу показував майстер-клас для відвідувачів, які б по бажанню
могли б доторкнутись до такого виду роботи.
Конкуренція на ринку дозвілля, освіти та розваг дуже жорстока,
масштабна та дедалі всеохоплююча. Щоб адекватно реагувати на
дії своїх конкурентів, музей повинен добре орієнтуватись, як саме
потенційні відвідувачі хочуть використовувати свій вільний час. При
цьому музеї повинні створити пропозиції, пристосовані до потреб
людей різної вікової ланки.

ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА НИКОЛАЕВСКОГО
ИНСТИТУТА ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
«ОДЕССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
С МУЗЕЯМИ ГОРОДА НИКОЛАЕВА
Сугацкая Н.В. (Николаев)
Музеи играют важную роль в жизни современного общества.
Несмотря на культивирование в ХХІ веке техники, именно музеи
продолжают оставаться тем центром, который сохраняет культурные
традиции, формирует в той или иной степени моральные ценности,
наконец – является показателем развития цивилизации в целом.
Важна общественная миссия музеев и в образовательной
сфере, которая может быть сформулирована следующим образом:
сохранение и передача последующим поколениям культурного опыта и
гуманистических традиций человечества, формирование ценностных,
нравственных, мировоззренческих установок, исходя из принципа
толерантности к природному, этническому, культурному и религиозному
многообразию мира, а также развития творческого потенциала личности
(в том числе коммуникативных навыков) путем использования
специфических форм образовательной работы и возможностей музея,
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как уникального носителя историко-культурной памяти человечества,
кодированной в аутентичных объектах культурного наследия.
В настоящее время не потеряла своей актуальности проблема
целостного подхода к формированию личности и создание условий
для развития культуры у молодого поколения, живущего в сложных
условиях современности. Необходимо отметить, что знакомство с
музеями формирует гармоничную личность студентов, направляет их
на творческие поиски в общественной жизни. Кроме того, музеи хранят
сведения об исторических событиях, общеизвестных социальных и
природных явлениях. Такие материалы, связанные с родным краем,
способствуют воспитанию у молодежи патриотических чувств.
В этой связи в целях воспитания молодежи постоянно требуется
пропагандировать музеи как сокровищницу духовного наследия и
наших ценностей. Для этого необходимо прежде всего решить проблему
сближения музеев с образовательными учреждениями. Это во-первых.
Во-вторых, поднимая данную проблему, необходимо отметить
следующее. Для повышения эффективности связи вуза и музея
в воспитании студентов в духе уважения к духовному наследию,
целесообразно определить важнейшие направления работы и план
мероприятий, в которых учитывались бы требования к реформированию
образования и соответственно корректировалось бы содержание
сотрудничества вуза и музея. Такой план сотрудничества нашего вуза с
музеями города Николаева подписан еще в 2015 году.
Отметим, что целесообразно было бы постоянно проводить
специальные занятия со студентами в музее в период учебного процесса.
Для этого есть все условия в музеях города Николаева: музейный
комплекс «Старофлотские казармы», музей судостроения и флота, музей
«Подпольно-партизанское движения на Николаевщине в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1944 гг.», Николаевский областной
художественный музей имени В.В. Верещагина. Музеи оснащены
современной техникой и технологией. Перевод экспонатов музея на аудио
и видеодиски, их демонстрация через сайты, проведение семинарских
занятий в музее – все это эффективные формы сотрудничества, которые
отвечают требованиям модернизации обучения.
Формы сотрудничества нашего вуза с музеями города очень
разнообразны. Доброй традицией уже стало посещение музеев в
знаменательные даты: на день города Николаева, ко дню освобождения
Украины и родного города от немецко-румынских захватчиков и т. д.
Посещают студенты и тематические выставки. Например: «Культурная
жизнь края в ХІХ – начале ХХ века», «Город на карте. Картография
Николаева и Николаевщины 1796 – 1929 гг.». На протяжении трех
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последних лет в библиотеке нашего учебного заведения совместно с
сотрудниками музеев проводятся часы исторический памяти на разные
темы: «Николаевцы в Крымской войне 1853 – 1856 гг.», «Корабли
Николаева в период Великой Отечественной войны», «Праведники
народов мира на Николаевщине», «Основание Николаева», «Город
мраморных ангелов». Преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин
Николаевского института права Национального университета
«Одесская юридическая академия» совместно с сотрудниками
областного краеведческого музея для студентов дневного отделения
проводят выездные экскурсии: «Ольвия и ольвиополиты», «Памятные
места Николаева», «Уголовный Николаев» и др. И, конечно же, в музеях
проходят семинарские занятия различной тематики: «Древний город
Ольвия», «Казацкие поселения на Николаевщине», «Экологические
проблемы Николаевщины» и т. д. Преподаватели кафедры гуманитарных
дисциплин активно участвуют в проведении областных краеведческих
конференций, которые регулярно проводятся один раз в два года. Так,
в октябре 2016 года состоялась юбилейная Х Николаевская областная
краеведческая конференция «История, этнография, культура. Новые
исследования».
В заключении следует подчеркнуть, что сотрудничество вузов и
музеев отвечает требованиям современного образования, постоянная
его реализация направлена на воспитание свободной и самостоятельно
мыслящей личности, изучение духовного наследия и формирование
гармонично развитого поколения.

НАУКОВО-ОСВІТНІ ПРОГРАМИ І ПОСЛУГИ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ «ЧОРНОБИЛЬ» МВС УКРАЇНИ
Супрунчук О.П. (Київ)
Місія нашого музею – допомогти людям усвідомити масштаби
Чорнобильської аварії через долі тисяч людей – її учасників, свідків
і жертв, осмислити уроки трагедії у всіх сферах життя, не дати
світові можливості забути ці уроки, стати застереженням поколінням
наступного тисячоліття.
На такому шляху ми прагнемо стати музеєм – центром виховання
екологічної культури, культури безпечного життя, адже саме відсутність
культури безпеки стала головною причиною Чорнобильської катастрофи.
Досягти цієї мети ми маємо шляхом об‘єднання під дахом музею
спеціалістів, науковців, викладачів, громадськості України та світу.
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У відповідності до обраної місії, ми створюємо різноманітні
просвітницькі програми, розраховані на всі верстви відвідувачів.
Багатство музейної колекції, високий науково-художній рівень
експозиції та виставок, відповідна фахова підготовка науковців, дають
можливість вдовольнити вікові, фахові, духовні інтереси відвідувачів.
Серед пропонованих музеєм послуг і програм, ми презентуємо
особливі форми, які пов’язані з тематикою закладу:
• Міжнародні зустрічі – спеціалісти різних наукових галузей,
включаючи радіоекологів, істориків, медиків, політологів, фізиків,
енергетиків, фахівців з питань цивільного захисту, а також аспіранти
і студенти – зацікавлені у музейних зустрічах, щоб дізнатись більше
верифікованої інформації про аварію, її масштабні наслідки та їх
ліквідацію, про радянську атомну енергетику, сьогоднішню зону
відчуження, щодо заходів по виводу з експлуатації блоків ЧАЕС
тощо. Консультації з учасниками приборкування аварії, експертами
допомагають знайти відповіді на турбуючі питання, з’ясувати виникаючі
у судженнях неточності та ін.
• Екологічні свята – у
розважально-пізнавальній
формі юним відвідувачам музею
пропонується
взяти
участь
у
«симпозіумі»
з
проблем
забруднення
навколишнього
середовища. Разом з героями
тематичного свята замислитись над
необхідністю берегти рідну землю
та її ресурси, заради безпечного життя у майбутньому, випробувати свою
спритність і знання, виконуючи завдання вікторини. Гуртом не дозволити
«казковим бруднулям»зіпсуватисвято, розказавши і показавши їм, як
важливо піклуватись про чистоту навколишнього середовища.
• Інтерактивні музейні екологічні уроки. У розробці та
проведенні навчально-пізнавальних музейних уроків ми зоорієнтовані:
на розвиток екологічної культури
молоді; осягнення учасниками
практичної
цінності
здобутої
інформації для власного життя
та безпеки; плекати відчуття
причетності себе до екологічної
рівноваги
у
навколишньому
середовищі та відповідальності
за результати власної діяльності;
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активізацію пізнавального інтересу, допитливості.
Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також для
студентів коледжів та закладів профтехосвіти ми пропонуємо:
«У світі атомних ядер» – театралізований екологічний урок для
учнів молодших класів (до 4 класу).
Діти у навчально-пізнавальній формі ближче познайомляться
з «атомом», разом з Дядьком-атомом розкриють таємницю у будові
Всесвіту, дізнаються про вельми загадкову «радіацію» та ланцюгову
реакцію, про атомну енергетику як складову сучасного енергобалансу
людства.
«Енергія та суспільство» – матеріал уроку орієнтований на учнів
від 3 до 6 класу включно.
Енергія у людській життєдіяльності присутня у різних видах та
способах використання. На уроці учні відкривають для себе «світ енергії»
у всьому його розмаїтті. З позиції екологічного мислення урок інформує
про зв’язок стану довкілля з сучасним станом енергозабезпечення
України.
Комунікуючи з експозицією дітям стає зрозуміліше, що
енергоефективність життя починається з побутових звичок кожної
людини.
«Радіація у житті людини»
Старшокласникам та студентам урок допоможе опанувати такі
необхідні сьогодні знання про природну і штучну радіацію, про
невід’ємні функції радіації у людському житті. Практична цінність уроку
обумовлена інформуванням і показом як впливає радіація на організм,
віддалені наслідки радіаційного опромінення та які існують засоби
захисту. Ядерна фізика в повсякденному житті – «Як працює побутовий
дозиметричний прилад?» – на уроці пропонується це перевірити.
• Розвиток естетичної культури, художнього бачення, відкриття
власної креативності та розвиток творчих здібностей – дарує музейний
урок
«Арт-терапія. Мистецтво жити далі».
Урок пропонується учням
загальноосвітніх шкіл, закладам
освіти для неповносправних дітей
та студентам мистецьких коледжів.
«Постчорнобильське мистецтво» – достатньо вузько відомий
напрям творчості, але за 30 років
існування, він набув виразних форм
та стилів і представляє творчість
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як творців-аматорів, так і професійних майстрів живопису, музики,
кінематографу, скульптури.
Колекція музею налічує понад 100 робіт художників-ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС, художників числа переселенців, що пережили
втрату рідного дому, художників з різних країн світу, які пройнялись
темою Чорнобиля та долями постраждалих людей.
Урок «Арт-терапія. Мистецтво жити далі» занурює учасників у світ
міркувань, спогадів, фантазій та історії, які, синтезуючись, втілюються
у художні образи художників-тральфреалістів, символістів та інших
майстрів Постчорнобильського мистецтва.
Як арт-терапія пов’язана з Чорнобилем? Учасники уроку знайдуть
на це відповідь.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЛУЦЬКОГО НТУ ЯК СКЛАДОВА
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИШУ
Сушик І.В. (Луцьк)
Важливою складовою вищого навчального закладу є сформована
у ньому корпоративна культура. Саме в університетському просторі
відбувається та продовжується становлення студента як особистості і
фахівця. Морально-етична, соціально-психологічна та психоемоційна
атмосфера вишу, стиль його життя завжди були зразком для наслідування,
давали студенту можливість самореалізації та самоідентифікації в
соціумі та професійному середовищі.
Корпоративна культура вишу як освітньої корпорації складається
з субкультур різних підрозділів – адміністрації вишу, факультетів,
кафедр, відділів, студентського самоврядування і т. ін. Вона є лючовою
опорою, від якої залежить згуртованість усіх працівників, формується
єдність поглядів і дій є цінності організації. Система корпоративних
цінностей формується на певних правилах, законах, традиціях, які є
обов’язковими для всіх і діють тільки тоді, коли цінності на ділі, а не на
словах поділяють якщо не всі, то більшість працівників.
Важливу роль у формуванні корпоративної культури Луцького
національного технічного університету (далі Луцького НТУ) відіграє
музей історії вишу, основними завданнями якого є збереження
інформації про історію становлення та розвитку університету. Музей
історії Луцького НТУ був створений у 2013 році і є складовою системи
навчально-виховної роботи вишу. Важливість музею історичного
профілю в технічному університеті посилюється тим, що він
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функціонує не лише в якості центру науково-просвітницької роботи, а
є окремим осередком історичних досліджень, спрямованих не тільки на
висвітлення історії заснування та подальшого розвитку вишу, а й показує
історію виникнення тих чи інших галузей професійної діяльності, що є
профільними для організації навчання в ньому.
Так, музей історії Луцького НТУ береже історію становлення
першого осередка вищої технічної освіти на Волині. Зібрані
документальні, фото- та відеоматеріали музею є цінними не лише
для збереження відомостей про вуз, а проливають світло на історію
формування професії інженера, високий статус і престиж інженерної
праці, показують затребуваність в краї фахівців машинобудівної,
будівельної та інших галузей промисловості, що були вкрай необхідними
у 60-70 рр. минулого століття на Волині.
У 2016 році Луцький національний технічний університет відзначив
свій півстолітній ювілей. Історія розвитку вишу – це історія невтомної
роботи не одного покоління викладачів, студентів, керівників міста та
області, які всіляко сприяли формуванню та зміцненню вищої технічної
освіти на Волині у різні часи.
Історія університету розпочинається з 1966 р. створенням Луцького
відділення загальнотехнічного факультету Київського автомобільнодорожного інституту (КАДІ). У 1968 р. Луцьке відділення КАДІ було
реорганізовано в Луцький загальнотехнічний факультет Київського
автомобільно-дорожного інституту. З 1971 р. Луцький загальнотехнічний
факультет КАДІ підпорядковується Львівському політехнічному
інституту. З вересня 1975 р. загальнотехнічний факультет Львівського
ордена Леніна політехнічного інституту (ЛоЛПІ) в м. Луцьку був
реорганізований у Луцький філіал Львівського політехнічного інституту.
1 квітня 1991 р. на базі Луцького філіалу Львівського ордена Леніна
політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу був створений
Луцький індустріальний інститут. З грудня 1997 р. на базі Луцького
індустріального інституту був створений Луцький державний технічний
університет (ЛДТУ). Указом Президента України 11 квітня 2008 року
Луцькому державному технічному університету присвоєно статус
національного.
Музей історії Луцького НТУ демонструє складний п’ятдесятилітній
шлях становлення університету від його заснування, через усі етапи
реорганізацій до набуття самостійного статусу. Музей вишу береже
історію відкриття осередка вищої технічної освіти на Волині, що є
важливою складовою історико-культурного надбання волинського
регіону.
Історія розвитку вузу розкривається через долі окремих постатей,
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які заклали фундамент луцької політехніки. В першу чергу це очільники
університету, відомі професори та науковці. Серед них Дмитро
Михайлович Коновалюк – перший завідувач Луцького відділення
Київського автомобільно-дорожнього інституту, Орєховський Іван
Іванович, Хорольський Іван Миколайович, Семенюк Анатолій
Костянтинович, Божидарнік Віктор Володимирович, Хайліс Гедаль
Абрамович, Бобро Юрій Георгійович, Федосов Анатолій Васильович та
багато інших.
Натхненником і організатором багаторічним керівником в
історії вишу був професор Віктор Володимирович Божидарнік. З
1977 р – директор загально-технічного факультету Луцького філіалу
Львівського політехнічного інституту, з 1991 по 2015 рр. – ректор
Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного
університету, Луцького національного технічного університету.
Музей історії вишу окрім навчальної і виховної роботи покликаний
зберігати університетські традиції, формуючи тим самим корпоративну
культуру організації. Висвітлюючи історію та сьогодення вузу,
працівники музею фокусують увагу на ювілейних датах із життя
університету (створення факультетів, кафедр, наукових шкіл, персоналу),
корпоративних святах, візитах іноземних делегацій, проведенні заходів
за участі видатних вітчизняних та іноземних науковців.
Таким чином, музей історії Луцького НТУ здійснюючи пошукову,
екскурсійну та виховну роботу формує корпоративну культуру вишу,
єднає і зміцнює дух університетської корпорації.
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ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАКОНСТРУКТОРА К.О. КАЛІНІНА
(1887-1938) В ЕКСПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО
МУЗЕЮ ПРИ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Татарчук В.В. (Київ)
Історія розвитку науки і техніки нерозривно зв’язана з біографією й
творчим шляхом конструкторів, і знайомство з ними надає більш повне
уявлення про неї. Постать авіаконструктора Костянтина Олексійовича
Калініна (1887-1938) тривалий час була забутою і навіть під забороною,
а між тим заслуговувала на більш пристойну долю. Він – фундатор
пасажирського літакобудування в Україні, військовий льотчик, інженер,
творець перших вітчизняних пасажирських літаків К-1, К-3, К-4, К-5,
які були базовими на лініях повітряних сполучень в 30-ті роки ХХ
століття, а також літака-гіганта К-7 – найбільшого на той час в світі,
– й першого бойового безхвостового літака К-12. Він був першим
директором і головним конструктором Харківського та Воронезького
авіаційних заводів. Він першим у світі втілив в життя принцип „Все в
крилі”. Його літаки не мали на той час аналогів.
Це про літаки конструкції К. О. Калініна солідні технічні журнали
світу писали наступне: «…К-1 – це внесок в найбільш передові позиції
авіаційного світу». Літак К-4 першим з радянських літаків отримав
міжнародне визнання, отримавши на Міжнародній авіаційній виставці в
Берліні (1929 р.) золоту медаль: «К-4 залишає далеко позаду себе літаки
„Дорньє-Комета”. На нашу думку, найближчим часом вони замінять
собою всі іноземні літаки, які нам доводиться використовувати для
регулярних пасажирських сполучень в СРСР». Англійський технічний
журнал „Ейр Пікторіал” (1958 р.) писав: «Схема К-12 є прототипом всіх
сучасних надзвукових літаків» (час створення К-12 – 1936 р.).
А на Батьківщині авіаконструктора його прізвище почали
згадувати лише з 1970-х рр., й то – мимохідь. Соромно було визнати,
що його діяльність і життя перервалися на вершині успіху, коли в 1938
р. за наклепницьким звинуваченням його заарештовули і розстріляли
– єдиного з усіх незаконно репресованих головних конструкторів
авіаційної техніки в СРСР. Навіть його соратнику і очевидцю подій,
заслуженому льотчику-випробувачу СРСР і Герою Радянського Союзу
О.М. Граціанському (1905-1987), який багато робив для реабілітації
репресованих, так і не дозволили чітко вказати причину смерті
авіаконструктора, відбувшись лише лицемірними фразами про її
передчасність [1].
2 листопада 1975 р. український астроном, співробітник Кримської
астрофізичної обсерваторії Т.М. Смирнова (1918-2001) відкрила астероїд
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головного поясу 1975VN1. Лише в 1990 р. Міжнародний планетний
центр (Смітсоніанська астрофізична обсерваторія, США) затвердив для
відкритої малої планети № 3347 назву “Костянтин”. У тексті офіційного
повідомлення написано: «Назва дана на честь Костянтина Олексійовича
Калініна, видатної людини та талановитого конструктора…».
Шлях повернення з небуття авіаконструктора був тривалим і
нелегким. Не збереглося жодного його літака. Розпорошені відомості
про нього містяться в архівах міст країни, й до сьогодні, попри понад
2 тисячі публікацій, ми ще досі не маємо цілісної картини його життя і
діяльності. Про відтворення його постаті і епохи як складової частини
освітнього і навчального процесу в Державному політехнічному музеї
при НТУУ «КПІ» і в університеті впродовж багатьох років йтиметься далі.
В 2002 р. донька авіаконструктора Неллі Костянтинівна Калініна
(1926-2012), яка народилася в Києві і проживала на той час в Москві,
звернулася до Національної академії наук України з пропозицією
передати до нашої держави архівні та інші матеріали, які стосувалися
життя і діяльності її батька і були невідомі широкому загалу. Справу
продовжували І.Б. Вавілова – кандидат фізико-математичних наук,
доцент НТУУ «КПІ», і Л.О. Гріффен – доктор технічних наук, директор
Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ». А до Москви
забирати матеріали їздив двічі у лютому і вересні-жовтні 2005 року автор
статті. Н.К. Калініна в розмові висловила надію, що пам’ятник її батьку
буде встановлений саме в Києві (до того пам’ятна дошка К.О. Калініну
була встановлена у 1986 р. на Харківському авіаційному заводі).
Матеріали, передані донькою, проходили наукову обробку і
були поставлені на облік в ДПМ при НТУУ «КПІ». Основний масив
складають: 1) Копії документів (свідоцтв, листів, послужних списків,
наказів, відгуків, доповідей різних осіб, які так чи інакше перетиналися
з з К.О. Калініним); 2) фотографій авіаконструктора в різні періоди
його життя – під час навчання, військової служби, конструкторської
діяльності, його літаків і їхнє спорудження, людей; 3) Цінні спогади
Андрія Трифоновича Руденка – випускника КПІ, соратника Калініа і
його замісника під час роботи на Харківському авіазаводі (оригінал); 4)
Газетні вирізки статей про К.О. Калініна різних часів – автор В.С. Савін,
М. Ляховецький, О.М. Граціанський та інші; 5) Документальні фільми
про К.О. Калініна, зняті в період 1980-1990-х років, 6) Модель літака
К-5 – наймасовіший літак пасажирських авіаліній СРСР в період до
Другої світової війни, і, до речі, наскільки відомо автору, чи не єдиний
екземпляр моделі літаків вітчизняного авіаконструктора в авіаційних
музеях України (?).
На початку квітня 2007 року в Державному політехнічному музеї
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відкрилася виставка „Не дозвучал его аккорд”, присвячена видатному
авіаконструктору, основну частину яких склали як раз вищевказані
матеріали, а також матеріали архівів м. Києва та Наукової бібліотеки
України імені В. Вернадського. В її підготовці брали участь в. о.
директора ДПМ Н. В. Писаревська, м.н.с. музею В.Л. Русакова і автор
статті. Так вперше Калінін повернувся до своєї «Alma mater».
А 3 квітня 2007 року в НТУУ «КПІ» були проведені наукові читання
з циклу «Видатні кондуктори України», присвячені 120-річчю від дня
народження авіаконструктора К.О. Калініна. Читання започатковані
ще в 2001 році за ініціативи Президента НАН України Б. Є. Патона і
ректора університету академіка НАН України М.З. Згуровського і
проводилися впродовж 2001-2014 років чотири рази на рік насамперед
для студентської молоді і мали на меті ознайомити її з однією із
складових науково-технічної спадщини України. На них виступили
проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ», член-кореспондент НАН
України М.Ю. Ільченко, декан факультету авіаційних і космічних
систем О.В. Збруцький, заступник директора Державного музею авіації
Я.Д. Шевченко, співробітники ДПМ А.Г. Дормідонтов й В.В. Татарчук.
За матеріалами читань був виданий збірник, в якому також містилися
спогади доньки авіаконструктора про Н.К. Калініної свого батька, а
також його статті в період навчання в КПІ за 1923-1925 роки [2; 3].
14 травня 2008 р. в колишньому приміщенні авіаційноавтомобільних майстерень КПІ було відкрито оновлений відділ
Історії авіації і космонавтики імені І.І. Сікорського, а також пам’ятник
йому. В експозиції чільне місце зайняв і розділ про К.О. Калініна, з
використанням матеріалів, переданих його донькою, а також виявлених
в архівах і бібліотеках Києва і України.
Повернення і увічнення імені вітчизняного авіаконструктора до
широких верств, окрім експозиції в музеях відповідного профілю, має
закріплюватися в людській уяві, на нашу суб’єктивну думку, все ж таки
наочно. Ідея про встановлення пам’ятника або меморіальної дошки
К.О. Калініну хоча б на території кампусу КПІ постійно доводилася
співробітниками ДПМ до керівництва університету. Тим більше що
вже була ціла Алея пам’ятників видатним вченим і конструкторам,
створених заслуженим скульптором України Миколою Олійником і
відкритим впродовж 2001-2011 років – загалом 9. Головною перешкодою
була відсутність грошей. Паралельно музей декілька разів звертався до
управління Солом’янської в м. Києві держадміністрації із зверненням про
перейменування або назви однієї з вулиць району на честь К.О. Калініна.
Яскравим прикладом невігластва чиновників є постійна плутанина або
навіть асоціація авіаконструктора з радянським партійним і державним
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діячем М.І. Калініним (1875-1946) – «всесоюзним старостою».
В березні 2014 р. справа зрушилася з місця. За ініціативою члена
опікунської ради НТУУ «КПІ», керуючого партнера компанії «Айленд
менеджмент» Б. Андрійцева та очільника «Калінін інвеншн фонд»
В. Гната необхідна сума була знайдена. Був проведений конкурс,
переможцями якого стали молоді скульптори брати Микита та Єгор
Зігури. 28 серпня 2014 р. в університеті відбулося відкриття Алеї зірок
і пам’ятника видатному вітчизняному авіконструктору К. О. Калініну.
У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь ректор НТУУ «КПІ»
академік НАН України М.З. Згуровський, директор представництва
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства В.
Губа, заступник директора Серійного заводу «Антонов» (Київський
авіаційний завод «Авіант») В. Асташкін, головний технолог Серійного
заводу «Антонов» Г. Романович, керівники компаній-спонсорів,
студенти, співробітники і гості університету [4].
На постаменті вибито:
Костянтин Олексійович Калінін “… ми повинні створювати
вітчизняні літаки…” (лицьова сторона пам’ятника)
“Видатному авіаконструктору, фундатору цивільної авіації ХХ
століття, випускнику КПІ 1925 року від викладачів та студентів
Київської політехніки” (бічна сторона пам’ятника) [5].
Зазначимо, що Б. Андрійцев дуже прагнув організувати зйомки
художнього фільму про авіаконструктора, навіть був написаний сценарій
майбутнього «українського блокбастера» (за його словами). Але справа
поки що залишилася невиконаною – сподіваємося, ненадовго.
Декілька десятиліть тому видатний вітчизняний учений у галузі
теорії машин і механізмів академік АН СРСР І.І. Артоболевський (19051977) зауважив: «Були два великих авіаконструктори – Ігор Сікорський
та Костянтин Калінін. Першого Америка поховала як національного
героя, а другого у нас ніхто не знає…». Нині ця помилка частково
виправлена.
Питання ж перейменування або назва нової вулиці іменем К.О.
Калініна в містах, пов’язаних з його життям і діяльністю – Одесі,
Києві, Харкові – поки що залишається невирішеним, навіть попри
круглу дату – 130-річчя від дня народження авіаконструктора (2017
рік). Сподіваємося, що воно буде розв’язане на міському і державному
рівні, і Україна все ж таки увічнить пам’ять людини, яка закладала і
зміцнювала фундамент її авіаційної промисловості.
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ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ СЕГМЕНТІВ ВІДВІДУВАЧІВ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ-ЗАПОВІДНИКУ М.В. ГОГОЛЯ
Тернавчук В.П. (Гоголеве Шишацького району Полтавської області)
Світ навколо нас постійно змінюється, суспільство трансформується
і ставить до музеїв нові вимоги.
Враховуючи це, науковці національного музею-заповідника М.В.
Гоголя, поряд з великою збирацькою, науковою та освітньою роботою,
провели реекспозицію з виділенням експозиційних центрів і чільних
експонатів, що несуть сутнісне й образне навантаження. Ми вважаємо,
що експозиція повинна стати тією константою, навколо якої будуть
проводитися зміни у подачі музейного продукту. Та чи потрібні ці
зусилля, якщо до музею не прийде відвідувач?
Головне на сьогодні – прагнути такого розширення місії музею, де
враховується роль споживача та його очікування щодо різноманітних
відвідин музею, зокрема, поєднання пізнання та відпочинку.
Ставлячи головним у музеї відвідувача, гоголівські співробітники
розробили стратегічний план, в основу якого поставили зміни у ставленні
до музейного продукту, людського фактору та промоції, поєднуючи
внутрішню та зовнішню орієнтації на потенційного споживача.
Одним із завдань є трансформація випадкового відвідувача у
постійного.
Розробити зміст літературно-біографічної екскурсії, який би
враховував потреби вікових, освітніх та інших груп туристів, було
нескладно. Але, прослухавши екскурсію один чи декілька разів, навряд
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чи у відвідувача виникне бажання побувати у гоголівських пенатах ще
раз. Тому виникла потреба розширити показ експозиції за допомогою
нових форм екскурсійного обслуговування.
Такими формами стали денна театралізована екскурсія «В гостях у
Гоголя» та нічне театралізоване дійство «Чи знаєте ви українську ніч?»,
де поєднуються розповідь екскурсовода та гоголівських героїв.
Залученню постійних відвідувачів сприяє проведення традиційних
науково-освітніх та культурно-масових заходів: «Гоголівська гуморина»,
фольклорно-етнографічне свято «Купальські ігри на батьківщині
Гоголя», «Гості Сорочинського ярмарку – гості Василівки» та інші.
Постійними гостями гоголівської садиби стали байкери – учасники
молодіжного фестивалю «Гоголь-FEST», вело- та автотуристи, які
подорожують Україною та світом.
Одним із векторів у музеї є запровадження суспільних резонансних
презентацій, зустрічей з відомими людьми, нащадками гоголівського
роду, учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференцій, засідань «круглих столів» і т. п.
Залучення представників місцевої громади як постійних
відвідувачів проходить у декількох напрямках. Знову ж повертаємося
до вікових категорій та людей, об’єднаних спільними інтересами.
Залучення майбутнього відвідувача починається з дитячого садка
(конкурси дитячого малюнку на асфальті, облаштування музейного
куточка, прогулянки по гоголівському саду і т. п.). Свято знань у
школі доповнюється музейним святом для першокласників «Здрастуй,
музей!». Співробітники музею організовують виїзні уроки для школярів
«Музей розповідає про себе», численні вікторини, конкурси, пов’язані з
пізнанням життя та літературної спадщини Миколи Гоголя.
Для залучення певних категорій відвідувачів у заповіднику
традиційно проводяться науково-освітні та культурно-масові заходи:
«Обпалені вогнем» – для учасників Другої Світової та афганської
воєн, учасників АТО; «Берегиня» – для представників жіночого
населення; «Гоголівська ялинка» – для дітей дошкільного та шкільного
віку.
Учасниками дійства «Гість із неба – Святий Миколай» є діти
пільгових категорій (сироти, діти з неповних сімей та діти-інваліди).
У гоголівській садибі вже декілька років проводиться з’їзд клубу
«Мрія» Полтавського обласного осередку інвалідів.
Музей – це не та установа, куди люди ходять в обов’язковому
порядку, як, наприклад, у школу чи на роботу. Для того, щоб у людини
виникло бажання знову прийти в музей, вона має отримати там позитивні
емоції та приємне враження.
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Здобуття широкої музейної аудиторії у сучасному суспільстві
не можливе без усвідомлення незамінності комунікації і промоції.
Основними промоційними інструментами виступають наступні:
реклама, стимулювання продажу, прямий маркетинг. Використовуються
також соціальні мережі, що мають значний вплив на формування
стосунків між музеями та їх аудиторією; співпраця з телекомпаніями і
участь у рейтингових телевізійних шоу, аудиторія яких охоплює навіть
людей, котрих за звичайних обставин не змусиш переступити музейний
поріг.
Більшість відвідувачів національного музею-заповідника М.В.
Гоголя приходять з родиною чи друзями і сприймають похід до музею,
як нагоду поспілкуватися та відпочити, отримавши при цьому ще й нову
та цікаву інформацію.
Музей – це місце, де відвідувач переживає неповторний естетичний
досвід, отримує натхнення, пізнає нове... Він також працює як
інтерактивний, розважальний чи споглядальний майданчик.
Пріоритетною місією, спільною для всіх видів музею, є здатність
бути уважними. Успішний музей повинен уміти слухати. Дуже важливим
є те, як ми слухаємо, які питання нам ставлять. Головне ж полягає в
тому, що ми готові змінити у результаті почутого.

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ НАПРЯМ У РОБОТІ МУЗЕЮ
ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКОЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
Тетеря Д.А., Білоусько В.М. (Переяслав-Хмельницький)
Музей трипільської культури є одним із науково-дослідних
підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав». Ініціаторами та будівничими створення першого в
Україні музею такого профілю виступили відомі науковці-музейники
Михайло Сікорський та Тамара Мовша. Відкрито його у м. ПереяславіХмельницькому 20 вересня 2003 р. У музейній експозиції втілений новий
підхід до історичного розуміння ролі давньоземлеробського населення в
розвитку різних етнічних груп на території нашої країни в кінці VІ – на
початку ІІІ тис. до н.е. Ситуаційним і кардинальним у ньому на сьогодні
є понятійна система двох надзвичайно яскравих явищ – Трипілля й
Кукутені (ранньоземлеробські племена на території Румунії). У світлі
сучасних методологічних розробок Трипілля-Кукутені розглядається як
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спільнота, яка в соціологічному аспекті складається з ряду культур або
етнокультурних груп, близьких за походженням, що тісно взаємодіють
між собою і є унікальними на рівні племінних структур. Археологічні
джерела несуть нам інформацію не взагалі про населення ТрипілляКукутені, а про певний етнос, конкретних людей, що жили в тому чи
іншому екологічному середовищі, маючи різні типи господарства,
різні зв’язки з чужорідними культурами. У трипільсько-кукутенській
спільноті виділяється декілька культур або етнокультурних груп, кожна
з яких відображає специфічні особливості розвитку того регіону, який
займала, має свої витоки, лінії розвитку, свої специфічні культурні
традиції, час формування та зникнення з історичної арени [2]. Культури
поділяються на локальні групи та типи пам’яток. Такий поділ знайшов
своє вирішення у структурі музею, де представлені матеріали з пам’яток
декількох етнокультурних та локальних груп трипільсько-кукутенської
спільності, виділених у свій час Т.Г. Мовшею: петренської, шипинецької,
чечельницької,
томашівської,
коломийщинської,
лукашівської,
косенівської, жванецько-бринзенської, касперівської [1; 3].
У музеї репрезентовано матеріали з близько 40 пам’яток
трипільської культури різних регіонів України: Подніпров’я (поселення
Халеп’я-Коломийщина І та ІІ, Верем’я, Жуківці, Трипілля, Щербанівка,
Стритівка, Стайки, Юшки, Черняхів, Ржищів, Гребені, Переяслав,
Комуна, Веселе, Гребля, Циблі, Козинці), Побужжя (Чечельник,
Черкасів Сад, Доброводи, Сушківка, Юрківка, Косенівка, Аполянка),
Подністров’я (Велика Слобідка, Ломачинці, Лоївці, Міцівці, Коновка,
Жванець-Щовб та Лиса Гора, Бакота, Грим’ячка, Непоротове, Великий
Жванчик, Мала Кужелівка) [4]. Більше 500 артефактів, представлених
в експозиції із пам’яток основних регіонів поширення трипільської
культури, розкривають основні тенденції історичного розвитку регіону
заселеного ранніми землеробами в часи енеоліту.
Поряд із науковою, експедиційною, краєзнавчою роботою, що
проводить музей, важливою складовою його діяльності на сьогодні є
науково-освітній напрям, який включає в себе різнопланові виставки,
лекції, уроки-мандрівки, зустрічі з науковцями-археологами, інтерактивні
майстер-класи тощо. Активно при здійсненні просвітницьких проектів
музей співпрацює з науковими та освітніми закладами міста та району,
зокрема, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницькою
художньою школою, загальноосвітніми школами іншими науковими та
музейними установами України.
Одна із важливих складових науково-освітньої роботи Музею
трипільської культури – виставкова діяльність. У музейній експозиції
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періодично до ювілеїв видатних дослідників-археологів влаштовуються
виставки – до 85-ї, 90-ї та 95-ї річниці з дня народження Т.Г. Мовші,
100-річчя С.М. Бібікова, 110-річчя Т.С. Пассек, виставка та вечір
пам’яті до 100-річчя з дня народження українського археолога, поета
та політичного діяча О.О. Кандиби (Ольжича). Музей репрезентував
Заповідник у рамках міжнародної туристичної виставки в м. Києві за
участю Президента України «Україна – подорожі та туризм 2008 р.», де
було представлено старожитності трипільської культури із збірки НІЕЗ
«Переяслав». В останні роки організовано ряд виставок із застосуванням
інтерактивного сприйняття запропонованих тем. Це виставки «Ткацтво
за часів Трипілля», «Українська писанка: витоки орнаментальних
узорів», «Українська писанка: джерела Трипілля», «Ляльки-мотанки
в контексті трипільської антропоморфної пластики та зображень», під
час яких відвідувачі мали можливість долучитися через майстер-класи
до давніх ремесел, зображення давніх знаків-узорів. Зокрема, цікаво та
змістовно були проведені майстер-класи із писанкарства та виготовлення
ляльки-мотанки Ольгою Стрілець, кандидатом педагогічних наук,
доцентом кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди».
Для ознайомлення громадськості, студентської та учнівської
молоді з новими відкриттями, розробками та знахідками, зробленими
сучасними українськими археологами, у Музеї трипільської культури
започатковано музейний науково-освітній проект «Музейні гостини
з археологом». Метою даного заходу стало долучення широкого
кола любителів історії та краєзнавства до археологічних знань через
спілкування із знаними дослідниками давніх пам’яток, зокрема, в галузі
трипіллєзнавства, а також популяризація експозиції Музею трипільської
культури. Під час зустрічей учасники отримали можливість дізнатися
про нові підходи та методи польових досліджень археологічних
пам’яток, проблеми їх охорони, консервації та музеєфікації. Особливий
акцент під час їх проведення робиться на нові сенсаційні відкриття та
знахідки сучасних археологів. У музейній аудиторії вже побували в
гостях відомі археологи Михайло Відейко, Михайло Сагайдак, Вікторія
Колеснікова, Галина Бузян.
Здійснювати пізнавальну подорож трипільськими часами учні
шкіл мають можливість під час запропонованих співробітниками
музею тематичних екскурсій у вигляді уроків-мандрівок. Під час таких
заходів вони ознайомлюються з роботою археологів, дізнаються про
інструменти та прилади, якими користуються археологи, та методику
дослідження археологічних пам’яток. Через призму археологічних
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знахідок науковці музею доносять до них інформацію про те, як давні
землероби кам’яними та роговими мотиками обробляли свої земельні
угіддя, кам’яними серпами збирали урожай, яких тварин тримали
у домашньому стаді. На основі знахідок із археологічних розкопок,
що знаходяться у музеї, юні відвідувачі мають змогу реконструювати
ремесла й промисли давніх землеробів, що мешкали на теренах Східної
Європи більше п’яти тисяч років тому. По завершенню таких уроківмандрівок кожен може спробувати себе в одному з найдавніших ремесел,
зокрема, ткацтві, в ході майстер-класу.
Завдяки своїй праці, розуму та ресурсам земель, де сьогодні
розміщується Україна, трипільці створили високорозвинуте суспільство
та досягли гармонії з природним середовищем. Саме вони утвердили
тут розвинуту систему землеробства, а нам у спадок залишили
унікальну мистецьку спадщину. Яскравим її проявом, у першу чергу,
є загадкові мальовані орнаментальні композиції на трипільських
старожитностях та глиняна скульптура. Довершеність витворів
тогочасних митців вражають сучасників майстерністю виконання
та глибинним змістом. Декоративні новації трипільських майстрів
мальованої кераміки пережили тисячоліття. Ці культурні надбання і
сьогодні широко представлені в нашій культурі, а їх здобутки, надбання,
філософія життя надихають сучасних майстрів на відтворення давнього
мистецтва. Яскравим прикладом цього стали й роботи викладача ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди», кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни
Носаченко та студентів цього ВУЗу, які були представлені на виставці
«Дивосвіт трипільського орнаменту в творчості сучасних митців».
Презентація даної виставки органічно була доповнена майстеркласом по виготовленню трипільської листівки до Великодня, під
час якого кожен зміг власноруч долучитися до відтворення давніх
узорів трипільців, заглибившись у дивосвіт трипільської мистецької
спадщини. Виготовлені листівки було передано воїнам, що воюють на
сході України.
Через просвітньо-мистецькі проекти, пропоновані Музеєм
трипільської культури, до пізнання давнього минулого долучається
наймолодше покоління. Так, у музеї було організовано виставку-конкурс
дитячих робіт на тему «Трипілля у дитячих барвах». На виставці було
представлено художні роботи учнів Переяслав-Хмельницької художньої
школи віком від 11до 12 років. В поданих роботах вони відобразили
бачення культури давніх землеробів, їхнього побуту, ремесел, сакральних
вірувань через призму дитячого світосприйняття. До Дня вишиванки
співробітниками музею проводяться культурологічні заходи, під час
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яких учасники дізнаються про найдавніші обереги українців, їхні витоки
та семантичне значення узорів-знаків на них. Безпосередню участь у
таких заходах приймають учні міських, районних шкіл та гості музею.
Результатом науково-освітньої роботи Музею трипільської
культури НІЕЗ «Переяслав» є не тільки пропагування історичних знань
та наукових надбань українських учених, а й виховання патріотичних
почуттів наших громадян, що підтверджує й один із записів у книзі
відгуків: «Дуже вдячні за музей. За можливість доторкнутися до
історичної спадщини. Побачити, відчути історичний клімат Трипілля.
Є що запозичити нащадкам, є чим гордитися, є над чим замислитись,
є можливість відчути гордість за свій історичний корінь…(с. Гребінка
Полтавської обл., ЗОШ № 2»).
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МУЗЕЙ КОБЗАРСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКОЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» –
ВІД СТВОРЕННЯ ДО СУЧАСНОСТІ
Тетеря С.А. (Переяслав-Хмельницький)
Переяслав – це місто-музей. Тут діє Національний історикоетнографічний заповідник «Переяслав», створений старанням Героя
України, лауреата державної премії ім. Т.Г. Шевченка Михайла
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Сікорського. До складу Заповідника входить 24 різнопланових музеїв,
серед яких і перший та єдиний в Україні Музей кобзарства.
Цей музей було відкрито в березні місяці 1989 р. у дні святкування
175-ї річниці від дня народження геніального українського поета,
художника, громадського діяча Т.Г. Шевченка на оспіваній ним
Переяславській землі. Кобзарі здавна були носіями історичної пам’яті
українців, ідеологами та проповідниками свого часу. Саме Т.Г. Шевченко
підняв старцівство на небачений до цього часу рівень, та і самого поета
дуже часто називають Великим Кобзарем. У Переяславі поет був чотири
рази [1]. То ж природно, що думка створення музейної експозиції, яка
б відображала історію кобзарства, виникла та була втілена в життя
саме в Переяславі. Ініціатором створення Музею кобзарства став
Георгій Ткаченко – архітектор, художник, кобзар, а втілили його задум
працівники Заповідника під керівництвом будівничого переяславських
музеїв Михайла Сікорського.
Варто зупинитися на будівлі, в якій розміщена експозиція музею –
це приміщення крамниці, що була споруджена в 1904 р. на кошти купця
Архипа Мусійовича Марченка. У 1930-х рр. у будівлі розміщувалася
крамниця мануфактури. Під час окупації міста німецько-фашистськими
загарбниками будівлю використовували під сховище солі. Після Другої
світової війни тут був магазин тканин, риби, «Кулінарія». Будівля
належала районному споживчому товариству, яке 1988 р. передало
її Переяслав-Хмельницькому державному історико-культурному
заповіднику. Працівники заповідника відремонтували будівлю та
пристосували її для створення музейної експозиції.
Першим очільником новоствореного Музею кобзарства став Валерій
Мормель. За його керівництва було налагоджено зв’язки з кобзарями,
дослідниками, майстрами по виготовленню музичних інструментів.
Велику роль в створенні та розбудові Музею кобзарства відіграв
також цех-майстер Київського кобзарського цеху Микола Товкайло.
До створення музейної експозиції долучилися досвідчені працівники
Заповідника: Лариса Годліна, Віра Мельник, Григорій Остронос, Ірина
Пільх, Василь Савенко, Михайло Киченко, Микола Герасько, музейні
реставратори.
Музей кобзарства задумувався як комплекс, який складався б із
музею, школи кобзарського мистецтва та кобзарської хати. Цей задум
вдалося втілити в життя лише частково, а саме був створений Музей
кобзарства та відкрита школа кобзарського мистецтва. Ідею побудови
кобзарської хати, як центру кобзарства, з ряду об’єктивних причин не
вдалося втілити в життя.
Експозиція Музею кобзарства органічно вписується в будівлю.
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Вона дає можливість прослідкувати шлях розвитку кобзарства та
бандурництва від найдавніших часів, та дає уявлення про стан кобзарства
й бандурництва в Україні і за її межами сьогодні.
В експозиції музею представлена велика кількість струнних
музичних інструментів, як оригінальних, так і реконструкцій. Серед
них є такі унікальні інструменти, як бандура Гната Гончаренка (№2042,
КВ-267) [2]. Намагаючись встановити її походження, Микола Товкайло,
цех-майстер Київського кобзарського цеху, кобзар, дослідник, звернувся
до фондів Національного художнього музею України, звідки у 1954 р. ця
бандура разом з етнографічними матеріалами та творами декоративноужиткового мистецтва була передана до Переяславського, тоді ще
історичного музею. Виявилося, за дослідженнями Товкайла М.Т.,
що вона там не була інвентаризована, і відповідно не мала облікової
документації. І все ж її власника можна визначити за зовнішнім
виглядом і запорукою цього є давнє зображення цього інструмента.
Співставлення переяславської бандури і бандури з відомої світлини
початку 1900-х рр., на якій бандурист Гнат Гончаренко зображений разом
із поводирем та дослідником О. Бородаєм показує, що це один і той же
інструмент. На світлині чітко читається текстура дерева верхньої деки
– розташування шарів, сучків, витерті місця поміж струнами на брямці,
інші пошкодження, ідентичні текстурі верхньої деки переяславської
бандури [6, с. 479-480].
Не менш цікавий експонат – це бандура переяславського майстра
Пантелеймона Коцара (Е-3692, КВ-22987) [3]. В ній ми бачимо додаткові
два кілочки, як пошук майстра хроматизації звуку. На думку автора саме
цей інструмент ми бачимо на світлині 1938 р. в руках переяславського
бандуриста Палагути П.Ф.
В експозиції розміщені реконструкції музичних інструментів:
давньоруські гусельки та гудок реконструйовані за розкопками на
території давнього Новгорода; реконструкція найдавнішої бандури, що
збереглася до нашого часу – бандура Недбайла 1740 р.; вересаєвська
кобза. Всі ці інструменти роботи майстра М.П. Будника.
Після трагічного знищення кобзарства і хвиль репресій проти
бандуристів «співоцька ідея» була невисловленою десятиліттями. І
лише на початку 60-х рр. XX ст. – часів відносної відлиги у середовищі
української інтелігенції – з’явилися перші пагінці давніх ідей. Особливістю
новітньої співоцької течії була принципова орієнтація на реконструкцію
традиційних кобзарських форм, давнього співоцького репертуару,
філософії і способу життя мандрівних співців. Епіцентром відродження
кобзарського виконавства став гурток молодих ентузіастів, який зібрався
біля київського художника Георгія Кириловича Ткаченка [7, c.323].
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Серед експонатів музею відвідувачі бачать не лише музичні
інструменти, а й кобзарський одяг, одяг поводиря, речі побуту кобзарів,
фото та художні портрети кобзарів, декоративні вази, оздоблені
портретами кобзарів (авт. М. Овчаренко та І. Козак).
В експозиції розміщені експонати, що розповідають про створення,
розвиток та сьогодення Національної заслуженої капели бандуристів
України ім. Г. Майбороди. Яка починає своє літочислення ще з 1918
р., коли був створений, за протекції гетьмана В. Скоропадського,
Кобзарський хор.
Кожен відвідувач, переступивши поріг музею, поринає в
маловідомий, а то й зовсім невідомий йому світ кобзарства та
бандурництва. Супроводжуються відвідини Музею кобзарства аудіо
записами кобзарів та бандуристів.
Музей кобзарства у Переяславі-Хмельницькому був задуманий
як жива творча лабораторія. Разом із відкриттям Музею кобзарства
була організована Школа кобзарського мистецтва, де діти вчилися
майструвати бандури, вивчали історію музики. До школи було
набрано, в основному, хлопчиків. Викладацькою діяльністю займалися
висококваліфіковані фахівці: бандурист – Віталій Рой; кобзар – Микола
Товкайло; музикант-теоретик та вокаліст – Анфіса Дякун; викладач
історії кобзарства – Валерій Мормель. Дітей не лише навчали гри
на бандурі, але й прищеплювали навички в питанні реконструкції
майстрування старосвітської бандури. Про це згадує і дослідник Микола
Досійчук-Чорний «…при музеї існує кобзарська школа-студія, в якій
діти та дорослі опановують не тільки гру на старосвітській бандурі, а й
вчаться її виготовляти» [7, с. 49-51].
На сьогодні першочерговим завданням для музею є максимально
широко та доступно відкрити для відвідувача тему кобзарства. Необхідно
шукати шляхи та методи, які дадуть змогу це зробити.
Для реалізації цього завдання в Музеї кобзарства проводяться
концерти-зустрічі з кобзарями. Такі зустрічі викликають пожвавлений
інтерес серед інтелігенції, учнів, студентів. Вони носять не тільки
пізнавальний характер, а й дають можливість сприймати музей не
як щось закостеніле, а як живий діючий організм. Музей і відвідувач
мають живий зв’язок. Яскраво ілюструють це відгуки відвідувачів: «Це
не просто музей, це вже школа. Не лише для дітей, а й для нас усіх.
Що хто відчує, врадується чи заплаче – нехай передасть ближньому чи
далекому. Най коло не замикається. На радість зустрічі з моїм батьком,
Гнатом Хоткевичем, Галина Хоткевич із Франції. Липень 1994 року».
[4].
Музей кобзарства як один із підрозділів науково-дослідних структур
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НІЕЗ «Переяслав» проводить експедиційну, виставкову, екскурсійну
та краєзнавчу роботу. Пріоритетними напрямками подальшого
удосконалення та розширення експозиції музею є використання нових
матеріалів, розробок та досліджень кобзарства.
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МУЗЕЇ СХОДУ УКРАЇНИ – ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
Титова О.М. (Київ)
Культурні цінності несуть у собі безцінну історичну інформацію,
складають дійсний код народу, який передається з покоління до
покоління через матеріальні предмети та об’єкти. Перші – рухомі – є
частиною музейного фонду чи складовими відомчих або приватних
збірок. Всі разом вони являють собою вагому частину національного
надбання, яка у свою чергу є складовою загальнолюдського культурного
спадку.
Рухома культурна спадщина є цінною не тільки з огляду на вартість,
а набагато більш значущою за своїм історико-культурним наповненням,
місцем у загальному освітньому контексті. Тому зрозумілою є увага
сучасного суспільства до музеїв, які покликані зберігати, вивчати,
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популяризувати музейні предмети, вводити їх до соціокультурного
простору, актуалізувати серед різних вікових, професійних, національних
груп населення.
За даними Міністерства культури України у країні діє 592
державних музеї, з них – 48 національних, в яких зберігається 12,5
млн. експонатів (12 млн. є державною частиною Музейного фонду
України). За нашими підрахунками, найбільше державних музеїв діють
у Києві (44), Полтавській (36), Харківській (33) областях, найменше
– у південному регіоні: Чернівецькій (8), Херсонській (9) областях.
Приблизно подібна ситуація стосується і музеїв інших форм власності –
комунальних, відомчих, приватних. Нині в Україні працює понад 5 тис.
музеїв різних форм власності (переважають комплексні (краєзнавчі),
історичні; значно менше літературних, художніх, мистецьких, галузевих,
природничих, науково-технічних). Причиною переважання певних
типів музеїв у різних регіонах країни є традиції, історико-культурні
особливості, соціально-економічні характеристики. Досить виразною
своєрідністю на тлі загальнодержавних процесів вирізнялася музейна
мережа Донбасу ще до початку АТО. Нині ці відмінності поглибилися,
що, звичайно, пов’язано з пристосуванням діяльності музейних закладів
до надзвичайних умов.
Нині на території Донецької області знаходиться 26 державних
музеїв, 8 філіалів, 15 відділів, в яких знаходиться 445 100 музейних
предметів державної частини Музейного фонду України та 151 963 музейні
предмети науково-допоміжного фонду. У Луганській області відповідно:
18; 4; 15 – із 472 141 музейним предметом державної частини Музейного
фонду та 238 583 музейними предметами науково-допоміжного фонду
(за Я.Л. Ващенко). Сьогоденною реальністю Донеччини є поділ її на три
частини – тимчасово окуповану, підконтрольну Україні, сіру зону. На
підконтрольній території у Донецькій області знаходиться 30 музейних
закладів з філіями і відділами; у Луганській – 14. Однак найбільші музеї
із значною частиною музейних предметів залишилися на тимчасово
окупованій частині регіону. Це такі великі музеї як Донецький і
Луганський обласні краєзнавчі (хоч частково вони відновили свою
діяльність на підконтрольній частині, але значна частина музейних
предметів залишилася на окупованій землі), Донецький і Луганський
художні тощо.
В одному тільки Донецьку до початку АТО працювало понад
140 музеїв і музейних кімнат різних форм власності. Крім вказаних
державних, це музеї підприємств і організацій (причому більшість з
них промислового спрямування): музей історії та розвитку Донецької
залізниці (2000 експонатів, 25 – пересувні), музей зв’язку, музей історії
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Донецького металургійного заводу, музей єврейського населення
Донбасу; народні музеї – «Донбас нескорений», показовий музей
середньої школи № 93; природничі тощо. Виходячи із промислової
специфіки регіону саме у Донецьку планували створити Національний
музей історії промисловості України. Відомо, що після руйнування
під час обстрілу у серпні 2014 року Донецький обласний краєзнавчий
музей відновив свою роботу, однак у його діяльності нині переважає
влаштування виставок пропагандистського характеру з уславленням
псевдогероїв і псевдогероїчних подій останніх років на кшталт «Із руїн
відроджені» щодо подій відновлення самого музею. Працівники музею
організовують такі самі виїзні виставки та акції по окупованих землях.
Схожа робота проводиться і в Луганському краєзнавчому музеї. При
цьому невідома доля найцінніших музейних предметів із їхніх колекцій.
У деяких українських музейників були підозри щодо імовірного їх
вивезення зворотними російськими «гуманітарними» конвоями.
Аналогічні побоювання існують і стосовно шедеврів вітчизняного
і світового мистецтва із збірок обласних художніх музеїв. Наприклад,
у збірці Донецького музею серед 12 тис. художніх творів є роботи
О.Кипренського, І.Айвазовського, І.Шишкіна, В.Сєрова, В.Сурикова,
З.Серебрякової, К.Коровина, М.Глущенка, Т.Яблонської, А.Ерделі,
західноєвропейських майстрів ХVІ-ХХ ст. Цей музей відновив роботу
на базі єдиного на Сході музею народної архітектури та побуту у
с.Прелєсне Слов’яського району (це відділ обласного музею), однак
фактично це тільки організаційне відновлення.
Безцінні скарби українського народу зберігаються у музеях
окупованої Горлівки. У художньому музеї знаходиться понад 3 тис. творів
живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва
українських, російських майстрів ХVІІІ-ХХ ст., зокрема В.Тропініна,
О.Венеціанова,
В.Верещагіна,
В.Орловського,
М.Пимоненка,
П.Левченка тощо. Особливо цікавою була найбільша в Україні колекція
з 28 робіт російського періоду Миколи Реріха, подарована музею ще
у 1962 році. За нашими даними, ці роботи вивезені до Росії. Цінні
музейні предмети входять до колекцій музею історії Горлівки, музею
мініатюрної книги ім. В.О. Разумова (понад 7 тис. експонатів – міні- та
мікрокниг з 59 країн на 102 мовах), Донбаського історико-літературного
музею Василя Стуса. Важливі з історико-культурної точки зору й музеї
історії промислових міст Донеччини і Луганщини (Дебальцевого,
Єнакієвого, Макіївки тощо). Чи може бути впевненою держава Україна
у забезпеченні збереження своїх безцінних скарбів на не підконтрольній
території, де цими питаннями розпоряджаються самозвані «міністри
культури»?!
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Зовсім інша ситуація складається на підконтрольній території
Донеччини і Луганщини. Тут продовжують активно працювати
місцеві музеї, відновили роботу деякі обласні музеї, які намагаються
розгорнути експозиції, проводять численні акції – виставки, фестивалі,
обміни виставками з музеями з інших регіонів, приймають групи
митців з програмами на підтримку героїв, популяризацією національної
мистецької спадщини. Відновлені обласні краєзнавчі музеї, наприклад,
намагаються проводити інвентаризацію земель історико-культурного
призначення у тих частинах районів, де це безпечно, збирають
інформацію щодо стану об’єктів культурної спадщини на підконтрольних
територіях та, за можливості, у сірій зоні (матеріали поточного архіву
Відділу культури і туризму Мар’їнської райдержадміністрації Донецької
області).
Події на Сході України, на жаль, засвідчили непідготовленість музеїв
до надзвичайних ситуацій. Відсутня чітка, відпрацьована система обліку
як самих музеїв за відповідною формою власності (зрозуміла кількість
державних музеїв, а от щодо громадських, відомчих, народних – справа
набагато менш відома), так і кількості музейних предметів державної
частини Музейного фонду України. Висновок – необхідно складати
відповідну базу даних. Міністерство культури України черговий раз
задекларувало створення такої бази.
Важливим завданням є створення бази даних особливо цінних
музейних предметів, які необхідно евакуювати у разі настання
надзвичайної ситуації в першу чергу.
Усім відома теза «Кадри вирішують усе». Це безпосередньо
стосується працівників музеїв, особливо тих, хто працює в умовах
надзвичайної ситуації. Вже починаючи з 2014 року Міністерство
культури організувало кілька семінарів-практикумів із опрацювання дій
музейників у таких ситуаціях. Запрошували вітчизняних і закордонних
фахівців. Однак докладних інструкцій із описом відповідних дій поки
нема. Можливо, варто читати спеціальні курси стосовно поведінки в
умовах надзвичайних ситуацій на кафедрах музеєзнавства у вишах
України.
Треба намагатися проводити моніторинг стану музейних збірок на
тимчасово окупованій, підконтрольній територіях. Це складно, однак
оприлюднення порушень вітчизняного і, особливо, міжнародного
законодавства, можливо, буде стимулом до дотримання законності.
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ЕТНОГРАФІЧНІ КОЛЕКЦІЇ САРНЕНСЬКОГО
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО МУЗЕЮ
Тишкевич Р.К. (Сарни)
В експозиції представлено колекції сорочок, рушників, наміток,
різьби по дереву, виробів із соломи, берести, гончарних виробів, ткацтва
та інших видів народних промислів, традиційних для Полісся.
Полісся споконвіку славилося мистецтвом різьбярів, ковалів,
каменярів. Тепер ці промисли набувають нових форм, зумовлених
змінами технології обробки деревини, заліза й каменю. В музейних
колекціях є господарське начиння, яке використовувалось в
повсякденному житті людей. Це бочки, діжі, корита, ложки, миски,
ступи, совки. Без цих речей не обходилась жодна сім’я. Виготовлялись
вони місцевими ремісниками. Такий вид ремесла був для них звичним,
традиційним заняттям, який передавався від батька до сина.
Особливу технологію вироблення дерев’яних предметів складають
вироби бондарів. Ці вироби складалися з клепок, стягувалися
дерев’яними або залізними обручами. Так виготовлялись бодні, кадуби,
діжки, маслобійки, дійнички, дерев’яні відра, цебри, хлібні діжі.
Кожне з них виготовляли різної величини, в залежності від потреби
господарства. Для обробки деревини використовували таку техніку, як
довбання. Так виготовляли човни, вулики-довбанки.
З дерева виготовляли столярні вироби та інструменти. Це – хатні
меблі, віконні та дверні рами, вжиткові побутові предмети. Столяри
виготовляли ліжка, ослони, візочки для дітей. Спинки ліжок, крісел,
канап, верхи шаф та мисників мають фігурне завершення.
Потреби народного транспорту задовольняли стельмахи, які
виготовляли вози, сани. Дерев’яні вироби виготовлялись як для
потреб сім’ї, так і на продаж. Особливої уваги заслуговують музейні
збірки дерев’яних речей, оздоблених різьбою: божники, полички,
лиштви, фронтони будинків та ін. Поліські скрині столяри виготовляли
з особливою майстерністю, адже вона служила людям на протязі
тривалого часу і була реліктом народного промислу. Ще коли в хаті не
було шафи, стола, скриня відігравала важливу роль. Вона була одночасно
шафою і столом.
Поліщуки особливо цінують деревину сосни, яка гарно
розколювалась широкими пластами, з яких
майстри виготовляли
коробки для грибів, ягід. З коріння сосни поліщуки виплітали «дзбанки»,
глечики, хлібниці, кошики. З кори дерев липи робили боки для возів,
з берести – різні коробки та інші предмети побуту. Особливо широко
використовувалась лоза верби, з якої робили кошики, плели тини, деталі
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до воза і саней. Виготовляли меблі: стільці, качалки, підставки для
вазонів. Іноді пасма соломи, переважно житньої, переплітали вербовими
гілками і робили сом’яники, які використовували в господарських цілях.
Такі вироби представлені в експозиції нашого музею. З соломи також
робили капелюхи, скриньки, їх використовували для аплікації.
Тонким смаком відзначається одяг поліщуків, представлений в
експозиції: гаптовані кожухи, сорочки, на¬стільники, намітки, рушники.
В кожному селі шили й вишивали сорочки. Зібрані в поліських районах
колекції сорочок, наміток, скатертин, хусток, фартушків свідчать про
високу культуру та майстерність жінок, що їх виготовляли. Оздоблена
багатим вшиттям сорочка призначена була для свята та ритуальних
обрядів. Вишивка, якою оздоблювався одяг, була характерна для даної
місцевості. На Волинському Поліссі вона була чітка за композицією,
монохромною за гамою.
По селах скрізь були поширені традиційні промисли та ремесла
такі як: ткацтво, бортництво, ковальство, гончарство, плетіння з лози,
коріння, соломи. Був поширений шкіряний, валяний, склоробний та
лісохімічний промисел. З підручних матеріалів – глини, дерева, соломи,
льону, лози, очерету – поліщуки робили справжні художні витвори
мистецтва. До цього часу добре збереглись архітектурні споруди. В
містах зосереджувалось виробництво скла, ковдр, зброї, музичних
інструментів, ювелірних виробів.
Одним із найдавніших видів народних промислів є ткацтво, історія
якого сягає в далеку давнину. Про це свідчать чисельні археологічні
знахідки прядильного й ткацького знаряддя. Є також зразки тканини,
виготовленої з конопель, льону, вовни, за якими можна розібрати техніку
ткання. Тканина, сукно йшло на виготовлення одягу та оздоблення
житла.
Для килимового та плахтового ткання характерним було
виготовлення ряден, скатертин, рушників, наволочок. Килимами
завішували стіни, застеляли скрині, лави, ліжка. Використовували їх і
для весільних та ритуальних обрядів. Ці промисли зберегли прадавні
форми народного мистецтва.
Найціннішим сортом лляних полотен вважалися серпанкові, які
використовувались для святкових наміток, весільного вбрання. Ткання
такого полотна було досить поширеним в Північних районах Рівненщини
та Волині. Сприятливий вологий клімат, ґрунти дозволяли вирощувати
льон, з якого виготовляли це полотно. Його якість залежала від льону.
Ця технічна культура була трьох видів: лущик, простяк, великольон.
Започаткувавши проведення фольклорних свят на території музею,
працівниками було відроджено традицію «Водити Куста». Цей обряд
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зберігся ще в деяких селах Дубровицького, Зарічненського районів
Рівненської та поліських районах Волинської області, у Білорусі на
Пінщині та Столінщині. На свято приїздять фольклорні колективи сіл
Сварицевичі Дубровицького, Старі Коні Зарічненського районів, гурт з
міста Києва «Володар» та інші автентичні гурти, які в своєму репертуарі
мають мають кустові пісні.

ТЕМАТИЧНА НАПРАВЛЕНІСТЬ ЕКСПОЗИЦІЙ
НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» ТА ЙОГО СКЛАДОВОЇ
«МУЗЕЙ М. М. БЕНАРДОСА»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД
Ткаченко В.М. (Переяслав-Хмельницький)
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»,
створення якого започатковано ще в 50-х рр. ХХ ст. на базі тоді ще
історико-краєзнавчого музею, на сьогодні переріс у визначний заклад
культури. Вся активна робота музейних співробітників на чолі з
багаторічним директором, а починаючи з 2003 року генеральним
директором Михайлом Івановичем Сікорським була направлена на
збирання колекцій музейних предметів, опрацювання та створення
на їх основі стаціонарних документально-речових експозицій. Також
різноплановість зібрань надавала можливість проводити і відповідну
виставкову роботу. Варто відзначити, що музейні предмети із фондів
заповідника експонувалися і на міжнародних виставкових проектах як у
західній Європі, так і в Північній Америці (США) та на сході – Японія.
Основна частина фондових колекцій – це їх приналежність до
матеріальної культури українців. Зібрані етнографічні матеріали в
багатьох експедиціях на території Київщини, Полтавщини, Чернігівщини
та перевезені і реконструйовані пам'ятки народної архітектури дали
можливість створити унікальний за своїм поєднанням та наповненістю
перш за все музейними предметами комплекс Музею народної
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.
Не менш важливою складовою заповідника, а також фондових
колекцій, є створені експозиції на матеріалах археологічних досліджень
Переяслава, а також інших пам'яток історії та культури України.
У процесі розвитку закладу це дало можливість відкрити низку
експозицій, у яких розкривалася історія Переяславщини та України від
найдавніших часів до сьогодення. Існування історичного музею у складі
заповідника до 2004 року та різнотематичних археологічних експозицій
значно вирізняло заповідник серед низки інших закладів такого типу.
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Ще одним напрямком, який розвивався колективом у галузі
музеєзнавства, був меморіальний та біографічний. Так, з часом було
відкрито експозиції, присвячені В. Г. Заболотному, Г. С. Сковороді,
Шолом-Алейхему, М. М. Бенардосу, В. Л. Завгородньому. У 2008 році
було відкрито експозицію присвячену Т. Г. Шевченку і його перебуванню
на Переяславщині в першій половині ХІХ ст.
Серед експозицій вирізняються за свої наповненням музеї, в яких
представлено українське декоративно-ужиткове мистецтво.
Та незважаючи на таку різноплановість і багатовекторну тематичну
направленість,
колектив
заповідника, відчуваючи і розуміючи
необхідність показу поряд із матеріальною та духовною культурою
українського народу розвиток науки і техніки, а іншими словами, показ
того, чого досягло людство за період від пізнього палеоліту до виходу
в космос, почав інтенсивно збирати предмети, які б дали можливість
створити експозиції технічного профілю. До цього процесу були
залучені і навчальні заклади, і наукові установи, і визначні вчені, яким
було не байдуже таке ставлення музейних працівників до історії науки
і техніки. Таким чином, упродовж 1970-80-х років було відкрито музей
космосу, у якому показано досягнення в освоєнні космосу, музей де
представлено винайдення електрозварювання та розповідається про
життя і діяльність його винахідника М. Бенардоса, до музеїв технічного
профілю можна віднести експозиції, у яких висвітлено розвиток
сухопутного транспорту, хліба. Саме у них зконцентровано найбільшу
кількість предметів, що відображають цей тематичний напрямок.
Що стосується музею М. Бенардоса, то важливою складовою,
одночасно з показом винайдення і розвитку електрозварювання, його
основних етапів, є демонстрація життя та побуту дрібнопомісного
поміщика, якою була родина Бенардосів.
За основу створення експозиції було взято будинок другої
половини ХІХ ст із с. Вороньків сьогоднішнього Бориспільського
району. У хаті, що має достатню кількість кімнат, було відтворено
вітальню сім'ї, робочий кабінет М. Бенардоса, за матеріалами
журнальних видань також облаштовано його лабораторію та
майстерню. Розвиток самого електрозварювання, внесок українських
науковців у винайдення технічних і технологічних процесів у цій
галузі відображено у виставковій залі. Основну частину експозиції
відведено ролі Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН
України в розвитку електрозварювання не тільки різних за своїми
технічними характеристикам металів, а й людських тканин. Також
показано розробки Інституту, пов'язані зі зварювання металів під водою
та у космосі. В експозиції можна побачити різночасові та різноманітні
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типи зварювальних апаратів, що використовували у промисловому
виробництві для зварювання металів. Серед експонатів вирізняється
група предметів, якими продемонстровано різні типи зварних швів та
зварювання різних металів та металевих сплавів. Сам музей є складовою
частиною інших експозицій технічного профілю, у яких розглядається
розвиток і досягнення науки і техніки
Таким чином, ми бачимо, що за тематичною направленістю
експозиції заповідника можна поділити за напрямками наукових
досліджень: історико-краєзнавчі та археологічні, меморіальнобіографічні, матеріальна та духовна культура українського народу,
розвиток науки і техніки.
Проте, на сьогодні значна частина експозицій, розташованих
на території Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини, потребують певних кардинальних змін. Перш за все
варто продумати про технічне забезпечення цих експозицій і зокрема
провести електроосвітлення, не зважаючи на те, що будівлі, в яких
вони розташовані, відносяться до кінця ХІХ - початку ХХ ст. Також це
дасть можливість використовувати для вдосконалення експозицій різні
технічні засоби щоб залучати до відвідування більше екскурсантів тощо.

ІНТЕРАКТИВ ЯК МЕТОД ПРОСВІТНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДНІМ
Усенко О.В. (Дніпро)
Інтерактив вже давно використовується як метод навчання у
молодшій, середній, старшій та вищий школах. Все частіше у сучасних
музеях в практику вводяться інтерактивні форми роботи з відвідувачами.
Інтерактив (від англ. interaction — взаємодія) – принцип організації
системи, під час якої мета досягається за допомогою інформаційного
обміну елементів цієї системи. Такі методи у музеї передбачають
взаємодію між відвідувачами й музейним простором у всій його
багатоманітності. Посередником тут виступає екскурсовод.
Основними інтерактивними методами вважаються: дискусія
(круглий стіл), мозковий штурм (брейнсторм, мозкова атака), ділові
та рольові ігри, Case-study (аналіз конкретних ситуацій), майстерклас; інтерактивна екскурсія; групове обговорення та інше. Основною
перевагою інтерактивних методів перед звичайною екскурсією,
безумовно, є наявність зворотного зв'язку між екскурсоводом і
аудиторією.
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Тож на прикладі доробку Дніпропетровського історичного музею
імені Д.І. Яворницького спробуємо представити втілення деяких з цих
методів у життя.
Починаючи з 1990-х років інтерактивні методи поступово
стали впроваджуватися у пострадянський музейний простір, і
Дніпропетровськ не був виключенням [5, c. 18]. Такі прийоми пройшли
апробацію в рамках занять студії «Азбука истории» [5, c. 19]. В заняття
студії входили серії ігрових занять, бесід, екскурсій. Завданням цієї
програми було дати дітям уявлення про історію, народний побут,
культуру, фольклор, традиції Придніпров’я та України взагалі. Цікавим
аспектом роботи з дітьми в рамках цієї студії було залучання до
занять батьків, які ставали помічниками музейників, вони записували
враження дітей після кожного заняття у спеціальний щоденник. З цього
щоденнику можна було узнати: як дитина оцінює інформацію, що їй
сподобалося або вразило найбільше, чи відобразилося відвідування
таких занять на продуктивній діяльності дитини (чи повернулася вона
до ліпки чи малювання вдома) [5, c. 18]. Ці дослідження були першими
психологічними дослідженнями у музеї в Україні.
Ні для кого не є секретом, що візитівкою Придніпровського регіону
є запорозьке козацтво, історії якого присвячено окрему залу ДНІМ.
Тож велика частина інтерактивів, що проводяться у музеї присвячена
саме історії козацтва. Наприклад, інтерактивна екскурсія, орієнтована
на дітей молодших класів (1 – 4) для занурення в історичну добу XVI
– XVII ст., а саме в добу виникнення та становлення запорозького
козацтва. Особливістю цієї екскурсії є те, що «веде» її лялька на ім’я
Грицько. Саме це сприяє більш продуктивному сприйняттю історичної
інформації дітьми, адже екскурсія проводиться такою ж дитиною,
якими є відвідувачі. Саме це сприяє засвоєнню інформації, формує
зацікавленість до історії, відвідування музею, популяризації музейної
спадщини та збільшенню кількості відвідувачів.
Ще однією популярною екскурсією з історії козацтва є екскурсія під
назвою «Козаки – хто вони?». Проводиться ця екскурсія у залі козацтва.
Діти обирають отамана та долучаються до ігор-завдань: «збудуй січ»
(треба подивитися на макет січі, а далі по пам’яті її реконструювати),
«здогадайся звідки це прізвище?» (екскурсовод називає прізвище
козацького походження, діти відгадують, звідкіля воно пішло), «знайди
річ за описом» (екскурсовод описує предмет побуту, який належав
козакам, діти шукають його у залі), «впізнай річ» (екскурсовод називає
річ, діти знаходять її у залі), завдання на спритність (екскурсовод дає
дітям два пояси, хто скоріше обгорне себе поясом, той перемагає),
«вгадай, що в мішечку?» (екскурсовод кладе у мішечок предмети
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козацького побуту, діти навмацки відгадують, що там знаходиться).
Наступна інтерактивна екскурсія має назву «Козацька наука». Під
час цієї екскурсії діти не тільки знайомляться з історією регіону, але
й беруть участь у інтерактивах: засвоюють козацьку грамоту (пишуть
очеретом церковнослов’янською мовою літери та прислів’я, читають
тексти, знайомляться із способом написання цифр за допомогою літер
церковнослов’янської абетки) та зазнають «козацьких покарань» (стоять
на колінах на гречці та горосі). Метою екскурсії є популяризація знань і
про інший бік життя козацтва – освіту на січі.
Ще одною, досить популярною серед школярів є гра-квест
«Дніпропетровщина крізь століття». Вона була розроблена до 80-річчя
створення Дніпропетровської області, але розповідає про історію нашого
краю протягом тисячоліть. Про події цієї історії і дізнаються діти під час
квесту. Для цього клас поділяється на чотири команди: «Схід», «Захід»,
«Південь», «Північ». Кожна команда отримує шість завдань, наприклад,
відшукати певний експонат за допомогою підказки-малюнка або
підказки-загадки, скласти картину з пазлів і відшукати її в експозиції,
розгадати кросворд тощо. Кожне наступне завдання отримується
тільки у разі виконання попереднього. За вірно виконане завдання
команда отримує район-пазл на лицевому боці якого розташована
цікава інформація про сучасний стан району та його особливість. Для
того, щоб матеріал запам’ятовувався краще і було створено гру-квест,
під час якої діти стають пошуковцями, дослідниками, а наприкінці гри
й екскурсоводами, бо після закінчення гри кожна команда повинна
розповісти про ті чи інші особливості районів області, про цікавинки,
які вони запам’ятали під час гри.
Основне завдання інтерактивних занять ДНІМ – популяризація
серед дітей та юнацтва історичних знань про регіон. Такі заняття
користуються великою популярністю серед учнів молодшої та середньої
школи, сприяють формуванню у дітей та юнацтва історичної пам’яті.
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РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ
СКАНСЕНІ – МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»
Фігурний Ю. (Переяслав-Хмельницький)
Для будь-якої етнічної спільноти є надзвичайно важливим питання
збереження власної духовної і матеріальної культури. Одним із таких
дієвих засобів збереження етнокультурного розвитку виступають
музеї і музейні зібрання. У другій половині ХХ ст. у м. ПереяславіХмельницькому розпочав свою діяльність Музей народної архітектури
та побуту Середньої Наддніпрянщини. Важливо те, що він став першим
в Україні музеєм під відкритим небом. Головним його завданням було
збереження, відтворення й демонстрування відвідувачам найважливіших
подій в історії українського народу засобами монументальної
пропаганди. Вперше згенерував цю ідею Єфрем Федотович Іщенко.
Згодом її підтримав та розвинув Михайло Іванович Сікорський.
Зрештою, синергія науково-організаційних потуг цих двох видатних
подвижників музейної справи посприяли створенню Переяславського
скансену. Через деякий час музей під відкритим небом у ПереяславіХмельницькому став справжнім визначним осередком збереження і
популяризації української матеріальної і духовної культури.
Разом з тим, Є.Ф. Іщенко і М.І. Сікорський при створенні концепції
скансену також планували створити біля музею під відкритим небом
поселення, де б всі бажаючі (гості, відвідувачі, місцеві мешканці) могли
б не лише відпочивати, подалі від міста, пришвидшеного міського темпу
життя, загазованого повітря тощо, а й навчатися народним українським
ремеслам і промислам, беручи майсер-класи у справжніх ремісниківумільців. Поєднання такого своєрідного зеленого туризму й набуття
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практичних навичок гончара, ткача, коваля, бондаря, пасічника тощо,
було б надзвичайно цікавим пізнавальним дійством. Але у радянські
часи такі оригінальні експерименти не віталися, а навпаки, заборонялися.
Зрештою, ця непересічна ідея так і не була зреалізована.
Минуло майже півстоліття. Україна відновила свою суверенну,
реальну, а не ефемерну, радянську державність, а історикоетнографічний музей у Переяславі-Хмельницькому заслужено набув
статусу Національного закладу і став справжньою перлиною на
туристичній мапі України.
У зв’язку із втратою України частини своїх територій, особливо
Кримського півострова, на даний час відбувається переорієнтація
традиційних місць для весняно-літнього й літньо-осіннього сезонів
відпочинку громадян України. Якщо до подій так званої «русской
весны» 2014 р. основним рекреаційним місцем українських громадян
була Автономна Республіка Крим, то сьогодні Україна втратила цей
важливий елемент своєї рекреаційної інфраструктури. Поступово
відпочивальники переорієнтовуються на південні області України
(Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя), які межують з
Чорним та Азовським морями. Також українські громадяни намагаються
відкрити для себе нові туристичні маршрути по всій Україні. У зв’язку з
цими останніми тенденціями, для інших регіонів України, що раніше не
входили до традиційних туристичних і рекреаційних зон, відкриваються
так звані «вікна можливостей».
На нашу думку, як для Переяслава-Хмельницького, Переяславщини
і для Переяславського скансену цей новий тренд надає змогу по-новому
подивитися на свої можливості та враховуючи сприятливе географічне
розташування, добрі кліматичні умови, визначне історичне минуле,
глибинні етнокультурні традиції, та розпочати активно розвивати на
нашій малій батьківщині перспективний рекреаційний етнорегіон. Його
центром, безсумнівно, має стати Переяслав і Переяславський скансен.
Враховуючи більш-менш сприятливу економічну ситуацію, близькість
до столиці України – Києва та до важливої річкової артерії – Дніпра,
маючи потужний науково-освітній (Державний вищий навчальний
заклад «Переяслав-Хмельницький державний університет імені
Григорія Сковороди» і науково-дослідницький «Національний історикоетнографічний заповідник «Переяслав») потенціали, є всі можливості
перетоврити Переяславщину на прибутковий рекреаційний центр.
Центральне місце у цьому етно-рекреаційному центрі буде займати
Музей під відкритим небом. Саме тому переяславчанам стане у нагоді
цікава і продуктивна ідея Є.Ф. Іщенка та М.І. Сікорського про створення
при музеї поселення для відпочинку та професійно-аматорського
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навчання традиційним українським народним ремеслам і промислам.
Зрозуміло, що на втілення цього проекту буде потрібен час, додаткові
фінансові інвестиції та значні людські й економічні ресурси. Проте,
коли він запрацює, то стане справжньою рекреаційною територією
та посприяє кращому відпочинку українських громадян (дорослих і
дітей) в екологічно чистому регіоні та корисному поєднанні рекреації,
навчання й зміни діяльності.
Також для реалізації етно-рекреаційного проекту буде конче
потрібна взаємовигідна співпраця керівництва Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав», міської, районної та обласної
влади. Зрештою його реалізація дасть змогу відкрити нові робочі місця,
розширити і покращити інфраструктуру Переяслава-Хмельницького і
Переяславщини та привабити до нас не лише українських громадян, а
й туристів з-поза меж України. Врешті-решт всі ці заходи посприяють
перетворенню Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини у передовий сучасний інноваційний, рекреаційний
центр зеленого й етнічного туризму і розширенню його науковоорганізаційного й науково-освітянського потенціалу.

ПАМ’ЯТКИ НА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЯЛЬНІСТЮ КНЯЗЯ О.Д. МЕНШИКОВА
Філіпова Г.В. (Київ)
Князь О.Д. Меншиков, фаворит та соратник царя Петра І, відіграв
помітну, хоча й не надто позитивну роль в історії України. Та його
діяльність полишила по собі ряд пам’яток, розсіяних Київською та
Сумською областями України, а також – Брянською та Курською
областями Російської Федерації (останні, однак, охоплюють частину
українських етнічних земель Стародубщини та Сіверщини).
На дослідження історії формування цих пам’яток, передумов
виникнення чи пристосування, змін, внесених до їх стану часом, дуже
впливав та впливає одіозний образ князя Меншикова. За життя його
особу та діяльність вкрай негативно оцінювали сучасники, ті ж само
тенденції потім поширилися на історіографічну традицію. Навіть
нейтрально налаштовані біографи князя зазначали, що він був складною
і непопулярною серед народу особистістю, котра, окрім державницьких
справ, набула слави політичного інтригана та казнокрада. У зв’язку з
епізодом Північної війни, що увійшов в сучасну українську історіографію
як «Батуринська трагедія» 1708 року, особа О.Д. Меншикова в Україні
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сприймається однозначно негативно. Відтак, ряд пам’яток, пов’язаних з
іменем Меншикова, майже не розглянуто через призму його життєпису.
Варто також зазначити, що діяльність князя на території України досить
мало цікавила й цікавить російських дослідників.
Переважна частина цікавих нам пам’яток стосується територій,
котрі свого часу входили до величезних земельних володінь
Меншикова. Не така значна їх кількість формувалася за участі князя як
адміністратора, а не землевласника. До основних міст, що колись мали
відношення до землеволодіння та військово-адміністративної діяльності
князя Меншикова на українських землях, можна віднести: Почеп
(районний центр Брянської області Російської Федерації), Іванівське
(село Рильського району Курської області Російської Федерації) Ямпіль
(поселення міського типу Сумської області України). До цього списку
не внесено міста, поселення та села, котрими володів Меншиков, та де
не збереглося нічого від його часів. Є також міста, на зразок Коропа
(районний центр Чернігівської області України) або Батурина (місто
Бахмацького району Чернігівської області України), котрі належали до
вотчин Меншикова протягом надто короткого терміну, що не дало йому
можливості внести якісь зміни до їх містобудівних комплексів. Окремо
слід розглядати Київ, де Меншиков ніколи не мав жодної нерухомості,
проте долучився до укріплення міста перед обличчям шведської загрози,
реконструкції Печерської Лаври, погорілої у 1718 році, а також ряду
питань з адміністрування міста протягом 1710–1720-тих років.
Стосовно пам’яток, що знаходяться на вищеозначених територіях,
– вони є досить різноманітними, і класифікувати їх можливо по-різному.
Це комплексні пам’ятки містобудування (залишки міста Олександрополя
біля Почепа), палацова архітектура (так звані «палати Мазепи» в
Іванівському), фортифікації (Печерська фортеця, або цитадель Київської
фортеці в Києві, фортеця Вали у Почепі), пам’ятки садово-паркового
мистецтва (Верхній парк у Почепі), заповідні урочища (Кремлянська
дача біля Ямполя). Відповідно, різнитися мають і підходи до охорони
та використання даних пам’яток, тим більше, що стан їх збереженості
та дослідження теж є неоднаковим. Наприклад, Печерська фортеця
має статус історико-архітектурної пам’ятки, вона була і є предметом
численних наукових студій, та, не дивлячись на це, значна її частина
постійно знаходиться під загрозою руйнації у зв’язку з форсованими
темпами виникнення нової столичної забудови. Почепська фортеця не
має жодного офіційного статусу, а ось Верхній парк у тому ж місті внесено
до реєстру історико-культурних об’єктів, і за типом він є історичною
пам’яткою федерального значення, що, втім, не має жодного впливу на
його вкрай занедбаний стан. Урочище Кремлянська дача під Ямполем
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відноситься до природно-заповідного фонду України (Сумщина),
та все одно вирубається. «Палати» в селі Івановському початково
належали гетьману Івану Мазепі, а вже потім, після політичної поразки
останнього, перейшли до володінь князя Меншикова. Це й вирішило їх
долю на багато років уперед: нині на території Російської Федерації, щоб
не згадувати імені Мазепи, їх доволі незграбно йменують «палатами
Старцева» за прізвищем архітектора Осипа Старцева, котрий, за однією
з версій, був автором проекту тутешньої садиби гетьмана. Звісно, це не
є коректним, адже факт авторства Старцева не доведено. Наразі одна з
найдавніших житлових будівель у Росії руйнується та використовується
в якості господарського приміщення. Всі спроби облаштувати її під
музей курського костюму поки що залишаються в межах теорії.
До основних труднощів систематичного вивчення пам’яток,
пов’язаних з іменем Меншикова, можна віднести і факт їх розподілу між
територіями України та Росії. З урахуванням більш ніж несприятливої
політичної ситуації, що склалася на сьогоднішній день, це становить
дійсну проблему.
Окремо варто торкнутися особливостей процесу пошуку нової
інформації щодо розгляданих об’єктів (а історія значної частини
перерахованих вище пам’яток є вивченою доволі поверхнево, і потребує
великих об’ємів наукового студіювання у подальшому та перегляду
помилкових та застарілих підходів). Відомості про володіння Меншикова,
політичні процеси, що протікали на їх території, а отже – і про історію
формування пам’яток, містяться в архівних зібраннях України та Росії.
Серед них: Центральний державний історичний архів України в місті
Києві (Київ), Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім.
В.І. Вернадського (Київ), Російський Державний архів давніх актів
(Москва), Інститут Рукопису Державного історичного музею (Москва),
Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії Російської академії наук
(Петербург) тощо. Російські дослідники, що опрацьовували частину
матеріалу з вищезгаданих зібрань, не мали повноцінного уявлення про
матеріали фондів українських архівів. Натомість, українські вчені не
були у змозі обробляти документи з російських архівів у достатніх для
всебічного охоплення теми кількостях.
Пам’ятки, пов’язані з політичною, військовою та адміністративною
діяльністю князя О.Д. Меншикова в Україні, є цінним свідченням
важливих та драматичних сторінок вітчизняної історії, і це свідчення
потребує уваги та збереження. Згадані нами пам’ятки є дуже
різноманітними, охоплюють досить розлогі географічні межі, що
створює низку проблем для їх комплексного дослідження. Проте наукове
студіювання даної теми з подальшим узагальненням є необхідним для
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осмислення минулого України, її взаємовідносин з Росією, ролі, яку
відігравали у цих взаєминах окремі діячі.

«МАНЕВИЦЬКИЙ ЧОВЕН-МОНОКСИЛ» – ОБ’ЄКТ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ
Хомич П.М. (Маневичі Волинської області)
Маневицький краєзнавчий музей нині є головним музейним
осередком Маневицького району, туристично-екскурсійним та науководослідницьким і культурно-освітнім центром. Чи не єдине сховище
пам’яток матеріальної культури краю, яке відіграє значну роль у зборі,
збереженні, вивченні та пропаганді історичних, художніх та культурних
пам’яток.
Фондові зібрання музею налічують сьогодні 12 тисяч оригінальних
пам’яток матеріальної і духовної культури Полісся, речових і
документальних джерел, археології і природи, зразків образотворчого
мистецтва, виробів народних умільців.
З початку створення незалежної України Маневицький краєзнавчий
музей розпочав нову справу – наукове дослідження району з проведенням
наукових конференцій, він став організатором трьох обласних, чотирьох
всеукраїнських та чотирьох міжнародних наукових конференцій; це є
свідченням того що музей виконує найбільшу наукову роботу в регіоні,
проводячи наукові конференції з виданням наукових збірників.
Працівники музею проводять пошукову роботу по вивченню
культурних та історичних цінностей краю. Зокрема, проведено
ряд етнографічних експедицій по дослідженню, виявленню і збору
експонатів по селах та культових спорудах району, які складуть основу
майбутнього, який створюється на базі Маневицького краєзнавчого
музею науково – дослідницького центру «Музею Волинського Полісся».
Саме тому на даний час основна увага приділяється створенню
нової експозиції. Основою повинно стати відродження традиційного
народного мистецтва та народних художніх промислів, розвиток
туристичної інфраструктури регіону «Волинського Полісся». Центр
«Музей Волинського Полісся» має відобразити той незайманий куточок
України, в якому ми бачили б наше минуле, наше сьогодення і нашу
перспективу.
Адже віднедавна до об’єктів культурної спадщини європейського
значення ствердно можна віднести сенсаційну знахідку пам’ятку
підводної археології човен-довбанку (однодеревко) – «Маневицький
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човен-моноксил», довжиною 12 метрів 20 сантиметрів, яку випадково
виявили місцеві жителі під крутим берегом річки Стир між селами
Копилля та Старосілля Маневицького району, що виглядав майже на
метр і над яким було до чотирьох метрів грунту.
Зовні корпус має природну округлу форму, це вказує, що він був
виготовлений із суцільного стовбура діаметром 1,15м. Висота від днища
до верхнього краю борта – 0,95 м. Човен має декілька значних тріщин
і пошкоджень, але взагалі його форма добре збереглась. Щоб зберегти
цей унікальний об’єкт підводної археологічної спадщини 2 вересня
2015 року були проведені рятівні
роботи по підйому човна та
перевезення його у Маневичі для
зберігання.
При поверхневому огляді
човна можна відзначити його
морехідні
основні
якості:
плавучість, остійність, ходовість
та керованість. На давній вік
човна вказує те, що він був
знайдений під чотириметровим шаром грунту, а також, що він був
виготовлений у ті часи, коли видовбати човен із цілого стовбура дерева
було легше, ніж розпиляти стовбур на дошки, а потім їх скріпити.
Висловлюється лише припущення, що можливий час експлуатації
човна – пізнє середньовіччя. Точний вік човна потрібно досліджувати
шляхом проведення радіовуглецевого та дендрологічного аналізу. Ця
унікальна знахідка таких розмірів і морехідних якостей свідчить про
розвинуте суднобудівництво у нашому краї та розвинуте судноплавство
на річці Стир. Човен такої збереженості і таких розмірів єдиний на
Волині в Україні, а на підтвердження литовських науковців і в Європі.
Неофіційно він отримав назви «Поліський «Титанік», «Старосільський
човен-довбанка», «Поліський моноксил», а згідно рішення Громадської
ради затверджено назву «Маневицький човен». Поліський – означає
історико-географічний регіон де був знайдений човен. Старосільський
– територія села Старосілля, де було виявлено знахідку. Моноксил – (з
грецької «одно» і «дерево» – загальноприйнятий термін для означення
човнів такого типу. Маневицький – Маневицький краєзнавчий музей,
основний експонат постійного експонування.
Щодня всередині і зовні працівниками Маневицького краєзнавчого
музею судно зрошувалося спецрозчином, на це йшло кілька годин. Протягом
року його обробляли двічі в день, тепер один раз на добу, а починаючи з
липня 2017 року виникнуть проблеми, кому проводити консервування.
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Після фахової консервації, реставрації та музеєфікації човен має
стати головним експонатом нового музею – Музею одного експоната,
а головний експонат має експонуватись в контексті супроводжуючої
експозиції. Бажано, щоб новостворюваний музей мав перспективу
розвитку. Перспективний тематичний вектор експозиції: «Полісся –
географічні і історичні витоки морської держави України».
Отримавши підтримку органів місцевого самоврядування було
закуплено консервант. З самого початку процес консервації почали
здійснювати розчином поліетиленгліколю (ПЕГ) шляхом зрошення
(оприскування з поступовим насиченням деревини консервантом
і набуття стійкості до атмосферних умов). Процес консервації за
попередніми розрахунками триватиме півтора-два роки.
Для встановлення віку терміново провели радіовуглецевий
аналіз. Проаналізувавши та прислухавшись до науковців Хортиці, які
запропонували провести два аналізи, в державній установі «Інституті
геохімії навколишнього середовища НАН України» – це провідний
український інститут з питань геохімії, рудоутворення, металогенії і
проблем поводження з радіоактивними відходами, та в науковій установі
ближнього зарубіжжя, зокрема в Польщі.
Наразі ця суцільна деревина налічує щонайменше сімсот літ. Перші
дослідження радіовуглецевого аналізу в Київській радіовуглецевій
лабораторії інституту геохімії навколишнього середовища, проведеними
науковими співробітниками під керівництвом Вадима Скрипкіна
вказують, що човен був зроблений в 11 - 14 століттях, науковці цієї
установи після перших досліджень встановили дату створення човна
1350 рік, але хочу наголосити, що на даний час в цьому ж інституті
проводяться більш детальні аналізи.
Знайдений човен має всі властивості археологічної сенсації.
Наразі він зберігається в непристосованому приміщенні в приватному
секторі, що причиняє великі незручності та немає надійної охорони. У
подальшому ця надзвичайна археологічна знахідка має стати предметом
вивчення і знайти своє місце в Маневицькому краєзнавчому музеї.
Зважаючи на розміри човна розміщення в рамках існуючої експозиції
нашого музею є проблематичним. Цей велетень потребує специфічних
умов збереження та відповідного масштабу експозиційного простору.
Човен нині зберігається в напівпідвішеному стані, всередині
закріплені невеликі дошки, які бережуть його від деформації. На
даний момент сенсаційна знахідка перебуває в ангарі у приватного
підприємця, який безкоштовно (на декілька місяців) надав місце для
артефакту. Однак умови далекі від ідеальних – запорошений ангар не
пристосований для зберігання музейних цінностей. Підприємець, як і я,
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розраховував, що скоро для древньої реліквії знайдеться більш підходяще
місце. Однак уже майже два роки справа не може зрушитися з мертвої
точки, хоч до всіх органів влади від міністерських до громадських були
надіслані звернення, поки що лишень відписки, за винятком придбання
консерванта.
Процес консервації, який ми проводимо нині, триватиме ще
протягом 2017 року, а потім почнеться реставрація. Човен підлатають,
відновлять втрачені деталі. До того моменту, поки можна буде виставити
артефакт на огляд публіки, може пройти від трьох до п'яти років. За цей
час необхідно придумати, куди подіти човен, знайти йому «будинок». В
ідеалі потрібно побудувати музей одного експоната, таке практикується
в Європі. Наш човен цього вартує. На будівництво такого музею, згідно
проектного кошторису, потрібно 5 мільйонів гривень. У нас ще є два
човни завдовжки близько чотирьох метрів, які можна було б уявити
поруч з головним, 12-метровим, експонатом.
20–21 травня 2016 р. на базі Маневицького краєзнавчого музею
відбулася міжнародна науково-практична конференція «Маневицький
човен: перспективи дослідження, збереження, музеєфікації». В Маневичі
приїхали та взяли участь в конференції, спеціалісти з морської гідрології
Балтійського Українського академічного Консорціуму зокрема – ректор
Каунського (Литва) університету Вітовта Великого та науковці цієї
установи, які провели ідентифікацію (сканування) човна, Тарас Певний
спеціаліст з гідро археології дослідник проекту Мері Роуз (Франція),
науковці університету Клайпеди (Литва) та представники польських
університетів, з української сторони спеціалісти з археології історичного
факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки та науковці «Волинських старожитностей».
При проведенні сьомої обласної рейтингової акції „Музейна
подія року на Волині – 2015”, резонансним явищем у музейній галузі
Волині стало наукове відкриття «Віднайдення човна 11–14 ст.», а
Маневицький краєзнавчий музей зайняв перше місце. 20 – 21 квітня
2017 року на Міжнародній науковій конференції «Археологічні знахідки
в центральній частині східної Польщі, Західній Україні та Білорусії в
2016 році», яка проходила в інституті археології Університету Марїї
Кюрі-Склодовської міста Любліна учасники конференції переглянули
відео презентацію про сенсаційну знахідку Європи «Маневицький
човен – моноксил», а в дискусії європейські археологи висловили що це
– «Сенсаційна знахідка», «Знахідка – БОМБА», «Суперзнахідка».
В науковому вивченні перспектив реставрації, музеєфікації та
експонування будуть розглядатися під час проведення Міжнародної
наукової конференції, яку плануємо провести на базі Маневицького
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краєзнавчого музею за участі міжнародних спеціалістів в скорому часі,
а буквально 20 – 21 квітня інститут археології Університету Марїї КюріСклодовської міста Любліна запросив мене для участі в Міжнародній
конференції «Археологічні знахідки Польщі, Білорусії та України в 2016
році». Отже це й є підтвердженням, що у перспективі знахідка являтиме
значний інтерес для вивчення не тільки історії Волині, України, але і
Європи.
В подальшому знахідка являтиме значний інтерес для вивчення
не тільки історії Волині, але і для дослідження історії суднобудування.
Проведення кваліфікованої консервації, документування та музеєфікація
судна уможливлює реалізацію цілого ряду наукових проектів, пошуку
фінансової підтримки для цих проектів, налагодження наукових
контактів волинських науковців з провідними фахівцями інших країн.
Шановні колеги науковці та музейні працівники, маю милу надію
на порозуміння і допомогу, лишень спільними зусиллями ми збережемо
унікальну пам’ятку Волинського Полісся, України та й Європи, яка
займе чільне місце в експозиції «Музею одного експоната» в Маневичах,
та стане візитною світлиною Волинського Полісся, а в цілому і всієї
України!

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МУЗЕЇВ У ПРОЕКТАХ ВІКІМЕДІА
Хроболова А.В. (Київ)
2001 року у Всесвітній павутині з’явився сайт Wikipedia, що
запропонував нову технологію накопичення наявних знань про світ —
за допомогою підходів, які дозволяють брати участь у цьому проекті
кожній людині у світі, що має доступ до Інтернету, а також поширювати
зміст на засадах вільних ліцензій. Незабаром проектом стала опікуватися
некомерційна організація «Фонд Вікімедіа» й почали з'являтися інші
проекти на платформі Вікі.
Флагманським проектом Фонду до сьогодні залишається Вікіпедія
— вільна Інтернет-енциклопедія, яку переглядають мільйони разів
щодня, вона має 295 мовних версій і понад 38 мільйонів статей. Її вміст
створюють і підтримують тисячі відданих волонтерів-«вікіпедистів» у
всьому світі. Усі, від науковців до молодих студентів, використовують
Вікіпедію для пошуку інформації та джерел. У 2015 році Вікіпедією
користувався мільярд людей. Наприкінці 2016 року Вікіпедія піднялася
до 5 місця у рейтингу найпопулярніших сайтів у світі.
Заклади, що зберігають культурну спадщину, мають можливість
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долучатися до редагування Вікіпедії, створювати контент, який можна
вільно використовувати, та до якого є вільний доступ. Такі проекти
співпраці називають GLAM (galleries, libraries, archives, museums;
відповідник українською — БоГеМА) — ініціативи, що допомагає
культурним установам ділитися своїми джерелами зі світом через
ефективну співпрацю з досвідченими редакторами Вікіпедії. Її
виникнення обумовлено розумінням того, що у зазначених закладів та
Вікіпедії є спільна ціль — збереження історико-культурної спадщини.
Матеріали, якими, зокрема, володіють музеї та інформаційні
продукти, які вони створюють, часто є унікальними й можуть значно
збагатити Вікіпедію. І разом з тим, популяризувати ці установи, їхні
колекції та окремі експонати, адже охоплення аудиторії у Вікіпедії може
бути в сотні разів більше, ніж охоплення через сайт установи, друковані
публікації, інформування через медіа тощо разом узяті.
Проекти в рамках ініціативі БоГеМА можуть бути пов'язані з:
● оцифруванням та наданням у вільний доступ фотоколекцій
та фотографіями тривимірних об’єктів три для ілюстрації статей у
Вікіпедії;
● створенням чи покращенням статей про колекції та окремі
експонати в рамках заходів з редагування чи конкурсів;
● завантаженням оцифрованих рукописів, друкованих видань чи їх
частин у Вікісховищє (медіарепозитарій, файли з якого можна легко
інтегрувати у Вікіпедії різними мовами);
● залучення окремого вікіпедиста до роботи з представлення музею
у Вікіпедії та ін.
Ініціатива GLAM-Wiki — це непересічна можливість для хранителів
нашої культурної спадщини представити свої колекції ширшій аудиторії
за допомогою вікіресурсів.

ОНОВЛЕНИЙ МУЗЕЙ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Циганенко В.О. (Київ)
Музей Київенерго діє уже понад півтора десятиліття.
Функціонував Музей у культурологічному центрі міста, на вул.
Жилянській, 83/53, мав виставкову площу 560 м². Його відвідало у
2013 році понад 7,5 тис. осіб із усієї України. Та доля музею складалася
важко. З різних причин він навіть був закритий у 2014 р., а на його площі
розмістили нині діючий «Центр обслуговування клієнтів Київенерго».
З цього часу основна діяльність музею перемістилася у віртуальний
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простір. Віртуальні музеї уже впевнено мають свою інформаційну
нішу. А коли із натурними музеями виникають проблеми, то віртуальні
музеї можуть бути використані як альтернатива до вирішення
питань по натурному музею. Підживлюючи інтерес, віртуальні музеї
породжують педагогічно-виховну активність у відвідувачів музейних
сайтів, дослідницький інстинкт, відкривають шляхи уяві, з якої потім
народжуються творчі рішення, винахідливість та новаторство.
У нас діє у внутрішній комп’ютерній мережі Д.ТЕК і ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» віртуальний музей, до якого мають доступ
усі працівники об`єднання, який зараз виконує і інформаційну
популяризацію у сфері творчого процесу виховання культури та
людських чеснот; Має педагогічно-виховний вплив на енергетиків та
молодь, яка користується внутрішнім сайтом віртуального музею.
Віртуальний музейний сайт
був створений, вперше на теренах
колишнього СРСР в 2002-2005 роках
творчим колективом із програмістів,
музейних працівників Київенерго.
Керівником цього колективу був
автор статті, який уже понад 15 років
обслуговує сайт, та вносить на нього
історичну, актуальну інноваційну
інформацію у галузі енергетики, і не тільки…
Діючий у внутрішній локальній комп’ютерній мережі, сайт „Музей
енергетичної тематики України» має простий і зручний інтерфейс.
На сайті функціонують 7 розділів і 165 підрозділів, в яких можна
узнати майже все про історію розвитку енергетики, її сучасний стан і
перспективу розвитку, про енергетичні об`єднання та енергосистеми,
19 відеофільмів про історію розвитку енергетики та розвиток новітніх
технологій у енергетиці, про все енергетичне обладнання, яке
використовувалося і використовується в енергетиці...
Є фото та короткі біографічні довідки на понад 3000 осіб,
працівників об`єднання та визначних енергетиків України – починаючи з
1930-х років і до сьогодення. Серед них видатні енергетики Київенерго:
ветерани, які внесли вагомий внесок в розбудову Київенерго; учасники
бойових дій та ветерани Другої Світової війни і війни в Афганістані;
чорнобильці-ліквідатори тощо.
Однак настав час і відновлення натурного музею. Тепер наш
відновлений натурний музей знаходиться на Київській ТЕЦ-5.
У п’ятницю, 24 лютого 2017 р. об 11:20 на території ТЕЦ-5 (вул.
Промислова, 4; адміністративний корпус) відбулося урочисте відкриття
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оновленого Музею КИЇВЕНЕРГО. Церемонія відкриття – з перерізанням
стрічки, відбувалася за участі Генерального директора ДТЕК Енерго
Дмитра Сахарука та Генерального директора КИЇВЕНЕРГО Олександра
Фоменка. Після урочистостей гостей запросили на територію музею,
де вони дізналися про історію компанії, структуру музею та його
«родзинки».
У двох залах музею розміщено понад 130 одиниць натурних
експонатів, є 4 інформаційні бокси, у які заведена «Карта інформаційного
боксу».
Зала музею розділена на три підрозділи: генерація, електротехнічний
і теплотехнічний. У залі музею установлені аудіо-відео-технічні засоби
для проведення різних заходів: презентацій, показу відео фільмів,
лекцій тощо.
Мета створення Музею – зберегти і показати віхи створення,
існування та розвитку КИЇВЕНЕРГО. Тут зібрані найцікавіші об’єкти
87-річної історії нашої компанії.

МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ ПРИ СНУ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Чибирак С.В. (Луцьк)
Музей при навчальному закладі відіграє значну роль у навчальновиховному процесі та науково-дослідній роботі студентів, сприяє
практичному застосуванню ними власних знань та умінь.
Збір перших етнографічних експонатів, що сьогодні є окрасою
Музею етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки у м. Луцьку, розпочався
з 1995 р. У цей час налагодити діяльність музею було дуже важко,
тому існування цього закладу є заслугою його засновників: завідувача
кафедри археології та джерелознавства М. М. Кучинка і викладача
цієї ж кафедри А. А. Дмитренко, а також керівництва університету.
У липні 1996 р. було оформлено першу експозицію на історичному
факультеті. Спершу музей працював як Кабінет етнографії Волині та
Полісся. У 2002–2008 рр. його збірка була частиною Музею археології
Волинського (з 2012 р. – Східноєвропейського) державного (з 2007 р. –
національного) університету імені Лесі Українки. А 18 листопада 2008
р. був створений Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському
(тепер – Східноєвропейському) національному університеті імені Лесі
Українки (далі – МЕВП). У грудні 2010 р. Управління освіти і науки
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Волинської обласної державної адміністрації зареєструвало музей.
Спершу МЕВП працював на громадських засадах, а в березні 2011 р.
було введено до штатного розпису посаду завідувача.
Музей став навчальною базою для студентів спеціальностей:
„Музеєзнавство. Пам’яткознавство”, „Музейна справа та охорона
пам’яток історії та культури”, „Історія (Середня освіта)”, „Історія та
археологія”, „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, а також для
слухачів секцій етнології, історії України та історичного краєзнавства
Волинської обласної Малої академії наук. У музеї проводяться не лише
екскурсії, а й лекційні, семінарські та практичні заняття. З 2012 р. на
основі збірки музею читаються курси: „Атрибуція пам’яток народної
культури”, „Музейна педагогіка”, „Етнографія України”, „Експозиційновиставкова робота музеїв”, „Пам’яткознавство”, „Історія одягу та
моди” та ін. На основі фондів музею виконуються курсові, дипломні та
магістерські роботи.
Впродовж 2011–2016 рр. силами студентів і завідувача МЕВП
проводиться активна робота по опрацюванню збірки музею, яка
передбачає насамперед її фондування, проведення наукової атрибуції
музейних предметів, їх фотографування, написання паспортів і карток,
а також формування, поповнення та систематизація архівних фондів
музею, що репрезентують традиційну культуру українців. Цей процес
певний час гальмувався через відсутність комп’ютера, та з його появою
(восени 2013 р.) даний напрямок роботи активізувався.
На сьогодні у фондах МЕВП нараховується понад дві з половиною
тисячі музейних предметів, які об’єднані у кілька колекцій: тканини
інтер’єрного призначення (рушники, скатертини, простирадла,
наволочки, серветки, доріжки, вишиті картини), одяг (сорочки,
безрукавки, фартухи, спідниці, штани, взуття, головні убори, пояси
та ін.), кераміка, дерево (предмети побуту і знаряддя праці), плетіння
(ємності для зберігання зерна, кошики, миски, прикраси тощо), метал
(металеві праски, знаряддя праці).
Ще одним важливим напрямом роботи МЕВП є організація та
проведення тематичних виставок, приурочених до традиційних свят
українців, Міжнародного дня музеїв, ювілейних та пам’ятних дат
університету та факультету, у яких активну участь беруть студенти
спеціальності „Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури”.
Така форма роботи дозволяє їм навчитися на практиці планувати та
будувати виставку.
Від початку формування колекції МЕВП активно співпрацює і з
Волинським краєзнавчим музеєм (далі – ВКМ), працівники якого надали
не лише методичну допомогу при побудові експозиції, а й є партнерами
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в підготовці та побудові виставок, реалізації спільних проектів.
Особливо тісна співпраця МЕВП з відділом етнографії ВКМ, адже
МЕВП, будучи відносно невеликим музеєм, прагне репрезентувати
власний доробок широкому загалу, а не концентруватися лише на
викладацько-студенському середовищі, у той час як працівники ВКМ,
навпаки, прагнуть залучати до систематичного відвідування молодь.
Тому спільні проекти, які організовують ці дві музейні установи,
є взаємовигідними і допомагають зібрати інформацію про традиційнопобутову культуру українців та популяризувати її.
Одним з основних напрямів роботи МЕВП є збирання і фіксація
збережених архаїчних компонентів народної культури українців
та їх популяризація. Завдяки впровадженню в навчальний процес
етнографічних та історико-краєзнавчих практик (з 2008 по 2014 рр.)
музеєм було організовано та проведено низку етнографічних експедицій
у північно-західні, прикордонні райони Волинської області, які межують
із Білоруссю та Польщею, під час яких здійснювався збір польових
матеріалів з різних аспектів традиційно-побутової культури українців,
а також проводилась робота з пошуку предметів матеріальної культури
поліщуків. Наприклад, під час Ратнівської експедиції 2011 р. фонди
МЕВП поповнилися „сернєгами” – традиційним верхнім зимовим
одягом. Колекція МЕВП була доповнена такими унікальними речами,
як соха з залізним наконечником, якою ще до середини ХХ ст. на
Ратнівщині обробляли ґрунт, жлукто (діжка для замочування білизни),
хлібна діжка (яку українці наділяли також магічними властивостями
– щоб зупинити грозу її виносили на вулицю), гарнець (мірка для
сипучих речовин). Під час інших поїздок МЕВП отримав у подарунок
різноманітні предмети щоденного вжитку, керамічні та дерев’яні вироби,
декоративні тканини (картини, рушники), одяг. Загалом за рахунок збору
матеріалів у „полі” фонди обох музеїв отримали близько ста одиниць
предметів матеріальної культури. Відсутність таких виїздів в останні
три роки суттєво зменшило відсоток надходжень до збірки МЕВП. Крім
того, нагальної потреби вимагає фіксація інформації з різних аспектів
традиційно-побутової культури від її носіїв, яка поступово зникає. Це
дасть змогу в перспективі у МЕВП відтворювати та популяризувати
серед широкого загалу повсякденне життя селян та святково-обрядову
культуру мешканців Західного Полісся.
Сучасні світові тенденції розвитку освіти та науки спрямовані
на удосконалення роботи музеїв вищих навчальних закладів.
Університетський музей повинен не лише брати участь у науковонавчальному процесі та культурно-освітньому житті навчального
закладу. Враховуючи той факт, що новітні технології стали невід’ємною
335

часткою життя людини, то логічним є їхнє впровадження у роботу
музейного закладу. Сьогодні звичайна людина для пошуку необхідної
інформації все частіше використовує глобальну інформаційну мережу
Internet. Саме тому МЕВП підтримало ініціативу ВКМ у створенні
інформаційної сторінки МЕВП на сайті „Музейний простір Волині”, на
якій подано історію та фото з експозиції МЕВП. Інформація про МЕВП
відображена на сайті Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, де також анонсуються заходи МЕВП. Також
МЕВП має власну сторінку у Facebook, що дає можливість швидко
висвітлювати новин із життя музею, публікувати афіші про майбутні
заходи. Намагання максимально представити МЕВП у мережі Internet
має на меті донести інформацію про певні заходи до широкого загалу та
повинно сприяти збільшенню кількості відвідувачів.
Як бачимо, МЕВП намагається розширити цільову аудиторію
за рахунок виставкової роботи, а також реалізації спільних проектів
з Волинським краєзнавчим музеєм. Важливим напрямом роботи є
популяризація діяльності МЕВП у мережі Internet, зокрема у Facebook,
на сайтах „Музейний простір Волині” та Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Інформація, що
викладається у мережі Internet, повинна бути завжди актуальною,
тому необхідно розміщувати її оперативно. Сьогодні розробляється
концепція майбутнього сайту МЕВП. Однієї з проблем, з якою зіткнувся
МЕВП в останні роки є зменшення кількості надходжень до основного
фонду, що спричинено відсутністю фінансування (неможливістю
придбати предмети матеріальної культури українців) й припиненням
експедиційної діяльності. Одним із шляхів вирішення даної проблеми
можуть бути кошти залучені із грантових проектів.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
МУЗЕЙНИХ ФОРМ РОБОТИ (З ДОСВІДУ КАМ’ЯНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА)
Чупак Т.П. (Кам’янка Черкаської області)
Музейні та освітянські заклади мають багато спільного, адже їхні
головні завдання та цілі багато в чому збігаються. Один із пріоритетних
напрямків музейної роботи, як і школи, в сучасному світі – це безумовно
культурно-освітня діяльність. Сам музей, в якому зберігаються раритети
та реліквії, вже є культурно-освітнім середовищем. Емоційні враження
після побаченого і почутого під час екскурсії, лекції, виставки сприяють
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засвоєнню нової інформації та розвитку певних практичних навичок
учнів. Круглі столи, дискусії, рольові ігри, вікторини, тематичні заняття
для різних вікових категорій більше спонукають школярів до діалогу,
а отже вчать висловлювати власні думки, спілкуватися, розвивають
мислення [1]. Та, мабуть, кожен музейний заклад у своїй діяльності
віддає перевагу таким формам і методам роботи, які викликають
найбільше зацікавлення відвідувачів різних вікових груп.
Мета статті – розкрити форми роботи Кам’янського державного
історико-культурного заповідника, спрямовані на розвиток творчих
здібностей учнів.
Однією з найпопулярніших форм діяльності Кам’янського
заповідника є літературно-музичні вечори. Наукові співробітники,
обравши тему, на основі документів, листів, науково-популярної
літератури, створюють власні сценарії і виступають в ролі ведучих.
Музичне озвучення також забезпечують працівники заповідника, адже
в 2000 році у закладі було створено камерний ансамбль, в якому три
скрипки, віолончель та фортепіано. До його складу входять: Тетяна
Голуб (керівник) – служитель історичного музею, Тетяна Джулай –
старший науковий співробітник картинної галереї, Наталія Пугач –
старший науковий співробітник історичного музею, Ольга Замогильна
– секретар заповідника та Таміла Чупак – заступник директора
заповідника з наукової роботи. Подібний колектив – унікальне явище в
музейному світі.
Літературно-музичні композиції пов’язані як з тематикою
заповідника, так і з загальнонаціональними темами й постатями
української і світової історії та культури. Відвідувачам полюбилися такі
тематичні вечори як «П.І.Чайковський і родина Давидових», «О.Пушкін
і Т.Шевченко», «Ліна Костенко – «поет для епох», «І не було у них зерна
неправди за собою» (родина Симиренків), «Його називали Шевченком
у музиці» (Микола Лисенко), «Без надії сподіваюсь» (Леся Українка),
«Пам’яті героїв Крут”, «І повіє вогонь новий з Холодного Яру» та інші.
Вже більше двох десятиліть в заповіднику працює дитяча
літературно-музична вітальня. Співробітники закладу разом з учнями
міських шкіл проводять літературно-музичні композиції. Відповідно, на
базі заповідника часто відбуваються районні, обласні та всеукраїнські
освітянські семінари, засідання методоб’єднань тощо.
Дана форма роботи дає можливість дітям перетворитися зі
спостерігачів і слухачів у ведучих, які не лише доносять певну
інформацію, а й впливають емоційно на глядацьку аудиторію. Для цього
необхідно за допомогою педагогів та музейних працівників ґрунтовно
опрацювати матеріал, що активізує як інтелектуальний, так і творчий
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потенціал учнів. Літературно-музичні вечори дають можливість
школярам перенестися в іншу епоху, її атмосферу, відчути традиції
й поведінку героїв, а також ритми того чи іншого часу. Це спонукає
учасників заходів ретельно підбирати одяг, робити відповідні до тієї чи
іншої епохи зачіски, допомагає виробити належне поводження на сцені.
Літературна частина композицій тісно переплетена з музичною,
музика доповнює розповідь, емоційно її збагачує. Камерний ансамбль
заповідника завжди бере активну участь в заходах дитячої літературномузичної вітальні. Школярі мають змогу чути живу класичну музику. А
нерідко використовуються й уміння та навики тих учнів, які навчаються
в ДМШ, виховуються в Будинку творчості для дітей та юнацтва, і
можуть самі щось виконати. Таким чином, учні не лише залучаються до
проведення літературної частини заходів, а й музичної.
Літературно-музичні композиції зазвичай супроводжуються
виставками з фондів заповідника та наукової бібліотеки. До того ж,
під час заходів демонструються відеопрезентації. Тож, діти не лише
отримують нову інформацію, а бачать барви і слухають музику, а це
викликає відповідні емоції та переживання. Великий вплив на естетичне
виховання учнів у процесі даних форм роботи має особлива музейна
аура. В музеях заповідника діти відчувають свою пряму причетність до
культури.
В процесі даної діяльності у школярів виробляються такі якості,
як здатність творити, самовдосконалюватись, свідомо впливати на свій
розвиток, що надзвичайно збагачує і розвиває духовний світ дітей та молоді
[2, 13]. А співробітники закладу виступають в якості музейних педагогів.
Різновидністю даної форми роботи є також музейні вечори поезії.
У березні 2016 року в заповіднику було створено районну дитячу
літературну студію, яка носить ім’я поета-земляка Данила Кононенка. На
засіданнях студії вихованці не лише вдосконалюють власну творчість,
а й охоче презентують свої твори на заходах дитячої літературномузичної вітальні, готують поетичні вечори, присвячені видатним
українським поетам, беруть активну участь у творчих зустрічах з
відомими письменниками Черкащини.
Свої книги в заповіднику неодноразово презентували члени НСПУ
Валентина Коваленко, Володимир Ткаченко, Григорій Білоус, Людмила
Тараненко, Іван Дубінін, Сергій Ткаченко, Катерина Вербівська,
Олександр Кучеренко, Сергій Пантюк та інші. Відомі в Україні
літератори постійно надають консультації молодим починаючим поетам
і прозаїкам з дитячої літературної студії ім. Данила Кононенка.
З 2015 року заповідник започаткував літературно-мистецьке свято
«Поетична осінь у Кам’янці», яке проходить в День міста, у вересні.
338

В рамках свята відбувається поетичний дитячий конкурс у вигляді
поєдинків (батлів), учні шкіл беруть участь у краєзнавчих вікторинах,
а відомі письменники Черкащини, запрошені до складу журі,
представляють власну творчість.
Долучившись до мистецької діяльності заповідника, спробувавши
свої сили в поетичних конкурсах, презентаціях, літературно-музичних
вечорах, молодь нерідко обирає в майбутньому фах українського
філолога, мистецтвознавця, журналіста чи видавця. Але, навіть
ті, хто не обрав творчу професію, інколи зізнаються, що участь у
культурно-освітніх музейних заходах сприяла розвитку і формуванню
їхньої особистості, духовно їх збагачувала, надавала можливість
переосмислення життєвих цінностей.
Таким чином, мета музею – вчити, розвивати й виховувати –
безпосередньо реалізується у процесі участі школярів у різноманітних
літературно-мистецьких заходах. Ці форми роботи, які використовує
Кам’янський державний історико-культурний заповідник, сприяють
розвитку творчих здібностей учнів, допомагають їм набути впевненості
в собі, у своїх силах, а також реалізувати надбані навики та здібності в
житті.
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УЧАСНИЦЬКІ ПРАКТИКИ В МУЗЕЯХ (НА ПРИКЛАДІ
КЗ «ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.Ю. РЄПІНА»)
Шевченко О.О. (Чугуїв)
Сьогодні більшість музеїв намагаються вийти за межі звичної
музейної діяльності і залучити різноманітну аудиторію. Щоб досягнути
цього необхідно встановити постійний діалог музею з відвідувачами,
застосувати нові методи, відкрити новий музейний потенціал. Саме тут
в пригоді стають учасницькі (партисипативні) практики, які дозволяють
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розширити сферу впливу музею, підвищити розуміння його цінності
й трансформувати способи експонування та інтерпретації музейних
колекцій.
На думку Караманова О.В. «культура участі передбачає організацію
музейної комунікації й постійне формування довкола музею як важливого
соціокультурного центру громадського життя – різноманітних виставок,
пересувних музейних експозицій, проведення лекцій, квестів, майстеркласів, реалізацію різноманітних музейно-педагогічних програм і
проектів». [2, С.18–20]. Дарія Агапова – експертка Центру розвитку
музейної справи вважає, що застосування практик участі «здатне
розширити сферу впливу музею, підвищити розуміння його цінності
й трансформувати способи експонування та інтерпретації музейних
колекцій». [4, С. 15]
Саме темі учасницьких проектів була присвячена тренінгова
програма «Культ чи культура: учасницькі практики в музеях», створена
за підтримки Українського центру розвитку музейної справи та GoetheInstitut в Україні, в якій брав участь і наш музей. В рамках тренінгу
була складена «Дорожня карта для культурного розвитку в Україні»,
в якій поняття й концепція партисипації визначені як «співучасть,
ангажованість, залученість, а подекуди й участь в ухваленні рішень»
[1, С. 49]. Базове поняття культури участі було визначене UNICEF в
2006 році: «Людям належить вільне право включатися в соціальні
процеси і сприяти розвитку, і вони роблять це добровільно, діяльно й
усвідомлено» [3, С. 69].
В рамках тренінгу наш музей отримав можливість реалізувати
власний учасницький проект «Я – людина чи електорат? З’ясуємо в
музеї». Проект був побудований навколо збірки політичної агітації,
зібраної музейниками та небайдужою до історії та Музею частиною
громади з 1996 року. Метою проекту було створення умов, за яких
кожна людина відчує себе частиною громади і усвідомить свою
відповідальність не лише за майбутнє, а й за збереження минулого,
тобто забажає стати не тільки споживачем музейного продукту, а й його
творцем завдяки дискусіям, викликаним демонстрацією специфічної
частини музейного зібрання. Тема для проекту була вибрана досить
складна, нам довелося вийти з так званої «зони комфорту» і зануритися в
ситуацію, на перший погляд, досить далеку від музейної роботи. Проте,
використовуючи музейні методи, такі як виставкова, просвітницька й
популяризаторська робота, нам вдалось позиціонувати для широкого
загалу Музей як потенційний майданчик для суспільного діалогу. На
основі мобільної виставки «Політична клумба» ми піднімали питання
про поняття вибору як волевиявлення і вибору взагалі – як виклику, з
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яким стикаємось щодня. Працювали у форматі дискусій, форум-театрів і
настільної гри «Вибір є завжди», створеної самими музейниками. Полем
для гри слугувала стилізована карта міста, фігурки (замість фішок) були
типовими персонажами з нашого повсякдення, а пастки і бонуси – як
під час справжнього виборчого процесу. В гру залюбки грали і дорослі,
і діти. Окрім цього всі бажаючи могли долучитись до поповнення
музейної колекції передвиборчої агітації (і багато хто саме так і зробив,
і тепер у Музеї є одяг, посуд, буклети з політичною рекламою) [6].
Проте даний проект став далеко не першим учасницьким проектом,
реалізованим музеєм І.Ю. Рєпіна. Ще в 2011 році в рамках Міжнародної
акції «Ніч музеїв» наш музей представив проект «Музейна ніч з Марією
Магдалиною» [5]. Гостям свята була запропонована креативна відеопрезентація про загадкову історію Марії Магдалини, відображення її у
мистецтві, показ картини з музейного зібрання, супроводжений цікавою
оповіддю про її створення та існування, класична струнна музика та
танцювальні постановки, присвячені євангельським темам. Все дійство
було спрямоване на глибоке емоційне сприйняття картини «Марія
Магдалина» чугуївського художника ХІХ сторіччя Павла Триказова.
Метою акції був збір коштів для реставрації цієї картини. Але головним у
проекті стало бажання залучити активних, небайдужих громадян своєю,
нехай невеликою, участю посприяти збереженню культурної спадщини,
частиною якої є і музейна колекція. Особливостями нашого благодійного
збору була повна прозорість і відкритість. За підтримки наших партнерів
РА «Ірис» ми виготовили благодійні листівки з репродукцією картини
і словами подяки, які вручалися жертводавцям. Картки мали відкриту
ціну від 5 грн. та містили відрізний талон, де благодійник залишав свої
контакти. Таким чином, встановлювався зворотній зв'язок між музеєм та
людиною, що демонструвала свою зацікавленість у музейних справах.
Музей мав можливість повідомляти як йде збір коштів на реставрацію, а
також надсилав музейні новини, запрошення на виставки тощо.
До слова, ми навіть не очікували, що люди так активно
відгукнуться на нашу ініціативу. Адже ми звикли до того, що люди
зачерствіли, втомилися від численних пропозицій взяти участь
у різного роду благодійних заходах, і не розраховували на такий
жвавий відгук. Можливо, свою роль зіграло те, що наша акція несла
позитив, була націлена на конкретний результат і супроводжувалася
інформаційною відкритістю. По завершенню акції всім благодійникам
був надісланий звіт про використання зібраних коштів, на своєму сайті
ми представили всі відповідні фінансові документи. Після реставрації
картина повернулася в музей і була виставлена на виставці релігійного
живопису «Світлом душі відродиться…», на якій мали можливість бути
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присутніми всі бажаючі учасники акції.
В наступні роки в музеї проводилися можливо не такі яскраві, але
цілком дієві учасницькі проекти, направлені на створення виставок,
що формувалися разом з активними представниками громади, такі
як одноденні виставки світлин на музейному паркані «Життя міста
в обличчях» та «Дзвінок до школи кличе». Ці виставки викликали
неабиякий ажіотаж серед чугуївців. Люди приходили і поодинці, і
сім’ями. Довго роздивлялися світлини, жваво реагували коли бачили
знайомі обличчя. Емоції були різні: і радість пізнавання, і сум за
минулим, але найбільше було спогадів. Завдяки виставці люди поіншому поглянули на свої сімейні фото, згадали найщасливіші миті
життя, молодості, друзів. Байдужим не залишився ніхто.
Музейники запропонували формат «живої» виставки, тобто одна
частина паркану була оформлена світлинами з фондів музею, а друга
частина – відведена під фотокартки, що їх принесуть самі відвідувачі
виставки. І дійсно, містяни відгукнулися на цю ініціативу й до вечора
імпровізована виставкова площа була повністю заповнена фотокопіями
принесених світлин, а музей значно поповнив свій фотоархів. Цікаво, що
цей проект не закінчився виставками, адже мешканці Чугуєва й сьогодні
продовжують приносити матеріали з сімейних архівів до музею.
Таким чином, завдяки учасницьким проектам наш музей знайшов
можливість запросити до діалогу і той прошарок населення, для якого
звичним є спілкування і активна соціальна позиція, і той – який займає
пасивну позицію і зазвичай в музеї не ходить. Підхід до відвідувача став
набагато ширшим, а сам музей став майданчиком для співтворчості
музейних працівників і громадян, простором діалогу, взаємонавчання,
обміну досвідом та ідеями, обговорення різноманітних соціальних
проблем громади.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ МУЗЕЇВ
Шидловський І.В., ГнатинаО.С. (Львів)
Музеї університетів України – це особлива сфера діяльності, яка,
на перший погляд, вирізняється між іншими своєрідним міжвідомчим
підпорядкуванням. Хоч насправді, це установи, які не належать до
міжгалузевих, тому, де-юре – вони підпорядковуються Міністерству
освіти та науки України та відповідним «положенням» Міністерства
культури України, а де-факто – складається враження, що вони мало
потрібні обом згаданим відомствам.
Ось саме з цього, напевно, й починаються особливості
університетських музеїв. У 2006 році, згідно «Положення про музей при
навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства
освіти і науки України», музеям навчальних закладів дозволили
підпорядковуватися й положенням Закону України «Про музеї та
музейну справу». У цьому разі, деякі музеї скористалися цим і замінили
ставки інженерів та лаборантів на – зберігачів фондів. У грошовому
еквіваленті заробітної плати, це нічого не змінило, але музейним
працівникам стали виплачувати кошти на оздоровлення і нараховувати
надбавку за стаж. Проте така стабільність була не тривалою. Адже з 2011
року усі бюджетні ставки в університетських музеях замінили на ставки
зі спецфонду університету, оскільки посади музейних працівників не
належать до таких Міністерства освіти і науки.
Ще однією віхою життя університетських музеїв є те, що їх часто
порівнюють зі шкільними музеями, що далеко не завжди правомірно чи
й можливо. Хоч і університетські музеї бувають «справжніми» музеями
та музеями-кабінетами.
Якщо аналізувати університетські зоологічні музеї, то, не
принижуючи значущості та ролі шкільних музеїв, можна стверджувати,
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що музеї університетів мають набагато кращі колекції й базу для
науково-дослідної, навчально-освітньої та експозиційно-екскурсійної
роботи. На той час, як шкільні музеї, представлені головним чином
музеями-кабінетами. Серед них лише незначна частка виконують ті
функції, які притаманні «справжньому» музею.
Чимало музеїв вищих навчальних закладів були створені досить
давно, що дало можливість їм зібрати численні та цінні збірки і розвинути
навчальну, наукову й експозиційну діяльність, яку вони провадять
упродовж багатьох років. В Україні функціонують 28 університетських
зоологічних музеїв, у яких зберігають понад 1,5 млн. зразків, серед яких
багато рідкісних зникаючих і зниклих видів, а також типові зразки –
першоописи об’єктів тваринного світу, яких налічується не менше ніж
500. Такі, вперше описані для науки види тварин, зберігають також у
колекціях наукових установ Академії наук України, зокрема в Інституту
зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Національному науково-природознавчому
та Державному природознавчому музеях.
Проте університетські музеї, хоч і виконують такі ж функції, як
академічні чи підпорядковані Міністерству культури та зберігають
надзвичайно велику частку фондового матеріалу, вони й досі не мають
узаконеного юридично-правового статусу. Деякі з цих музеїв за активну
позицію і діяльність отримали статус «народних» музеїв, але і це нічого
їм не дало.
До особливостей роботи музеїв ВНЗ належать не лише
фінансування – розмір заробітної плати, але й штатний розклад і час
роботи музею (переважно, протягом робочого тижня – понеділок п’ятниця), а у штаті 1-2 особи (рідко більше, до 5-7, а подекуди жодної
– призначаються лише відповідальні, чи так звані куратори музею) та
склад посадових обов’язків (де одні й ті ж люди виконують догляд,
препарування, реставрацію музейних предметів, ведуть екскурсії
та лекції, організовують виставки та різноманітні акції, займаючись
оформленням залів). Це, на перший погляд, загальний перелік робіт, які
дійсно у змозі виконувати працівники музею, але коли у музеї понад 100
тисяч музеалій, то чи під силу це все малому колективу, що складається
з 1-2 осіб?
Музеї університетів ведуть наукову діяльність – публікують наукові
праці, співпрацюють з вітчизняними та закордонними науковими
інституціями. Тобто, такі музеї, фактично, виконують і наукову
діяльність, хоч і не мають наукових ставок. Здійснення значного обсягу
музейної праці, а ще значний потік відвідувачів та велика кількість
екскурсій вимагають додаткових робочих місць.
Музеям потрібні молоді талановиті працівники. Тому варто
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створити для цього необхідні умови, бо теперішній час для музеїв є
досить нелегким. Все змінюється, в суспільстві міняються цінності
й пріоритети, споглядання величі і краси природи не становить
для сучасної людини (яка навіть не має часу зупинитися) в такому
прогресивному світі чогось життєво необхідного, є набагато важливіші
проблеми (як вижити?), які з року в рік стають все гострішими.
Саме тому до проблем роботи музеїв ВНЗ ми відносимо
невідповідність штатного розпису та їхню другорядну роль. Нажаль, в
університетах вони потрібні лише для проведення занять за розкладом,
підготовки та курсів студентів і школярів перед олімпіадами, конкурсами,
просвітницької та профорієнтаційної роботи тощо. Науково-дослідна
й експозиційно-екскурсійна робота музеїв знаходяться на другому
плані вишів, оскільки така діяльність потребує додаткових фінансових
затрат, окрім зарплати працівникам (дещо інша ситуація з музеями, які
належать до об’єктів національного надбання).
Не відповідна кількість персоналу з мінімальною зарплатою
і значною кількістю обов’язків викликає незадоволення і відбиває
бажання у молодих людей та випускників вишу влаштовуватися на
роботу в музей. Тому протягом останніх років спостерігається текучість
кадрів музейних працівників вишів, або дроблення ставок, що дає
можливість сумісникам працювати на основній – вище оплачуваній
роботі. Таким чином, музейна діяльність стає другорядною і на неї
виділяється менша кількість часу і сил.
Іншою проблемою усіх університетських музеїв є відсутність
наукових посад (ставок). Деякі з них були скасовані приблизно у 2007
році, а у більшості – ще протягом 60-70-х років ХХ століття. Хоч, за
визначенням Закону України «Про музеї та музейну справу» музеї – це
культурно-освітні та науково-дослідні заклади. То як же вони можуть
бути науково-дослідними, коли у них немає наукових посад? Таке ж
запитання можна поставити й до визначення музеїв, які належать до
державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне
надбання. Який же науковий об’єкт без наукових кадрів?
Тому відразу ж напрошується крайня необхідність віднести музеї
ВНЗ до науково-дослідних підрозділів вишів, запровадити у них наукові
посади та розробити окреме типове положення, де визначити статус
музею та його персоналу. Дуже важливо розробити й штатні розписи,
які враховували б кількість відвідувачів музею та об’єм фондової збірки
(кількість одиниць зберігання у музейному зібранні). Можливо, великі
університетські музеї мають і дещо більше завдань, ніж «звичайні»
музеї чи музеї-кабінети?
Чомусь у іншому відомстві, а саме, у Міністерстві екології та
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природних ресурсів України, у національних парках та заповідниках
існують наукові підрозділи, а відповідно й посади наукових
співробітників! І там працюють такі самі випускники вишів, як і в
університетських музеях.
Музеї, що належать до об’єктів, що становлять національне
надбання, знаходяться дещо в іншій, кращій ситуації, оскільки вони
отримують від Міністерства освіти і науки цільові кошти на підтримання
своєї діяльності. У такому разі виші можуть і не витрачати зайвих
коштів на них, окрім нарахування заробітної плати працівникам. Але
таких музеїв у державі мало. Зокрема, станом на 2011 рік до об’єктів
національного надбання належали 117 різноманітних колекцій, серед
них зоологічного профілю лише два академічних природознавчих музеї
(ННПМ і ДПМ), два зоологічних музеї (Чернівецького та Львівського
університетів), Фондова збірка Інституту зоології НАНУ і Колекція
гідробіонтів Світового океану Інституту біології південних морів.
Таким чином, для подальшої підтримки діяльності та розвитку
університетських музеїв необхідним є підвищення юридично-правового
статусу їх та віднесення до науково-дослідних підрозділів ВНЗ, розробка
типового положення з визначенням статусу музею та його персоналу,
створення наукових посад, збільшення особового персоналу в музеях,
а відповідно розробка штатного розпису, підвищення заробітної плати
працівникам.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ РОБОТИ У МУЗЕЇ
НАРОДНОГО СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТУ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»
(на прикладі реекспозиції виробничого комплексу з виготовлення
і обслуговування транспортних засобів)
Шкіра Л.М. (Переяслав-Хмельницький)
У сучасному суспільстві існує тенденція зростання інтересу до
відродження народних ремесел та промислів, зокрема ковальства, його
регіональних особливостей – виготовлення кованих знарядь праці,
декору виробів, оздоблення та орнаментики.
У Музеї народного сухопутного транспорту Середньої
Наддніпрянщини зібрана та представлена експозиція з виготовлення
і обслуговування транспортних засобів, окремою підтемою розділу
є кузня, де зібрана колекція з 400 експонатів. На сучасному етапі
проводиться
ретельне дослідження, атрибутація, класифікація,
систематизація колекції, що дає можливість створювати каталоги,
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путівники, проводити наукове документування джерел, вивчення
історії створення музейної колекції. За своїм змістом експонати кузні
поділяються на кілька розділів та тем: облаштування кузні, знаряддя
праці коваля, ковані вироби. Окремо в експозиції представлена
стельмашна майстерня. Перші експонати музейної колекції надійшли
до фондів у 50-60 р.р. минулого століття. Але близько 150 музейний
предметів даної теми не були вчасно описані та ідентифіковані, або
в процесі зберігання на них були втрачені фондові позначки. Вони
обліковуються як: «Б/Н» (безномерні експонати), що на сучасному
етапі складає великі труднощі, оскільки це не дозволяє встановити час
надходження, місце побутування та створення предметів. Частина цієї
колекції є преметами фабричного виробництва, проте досить значна їх
кількість була створена майстрами-стельмахами та ковалями, з метою
власного використання або на реалізацію у власному виробництві, та
достеменно встановити майстрів, точний час побутування, виготовлення
на даному етапі неможливо.
Донести до відвідувачів скансену складні історичні явища здатна
яскрава, змістовна експозиція, зберігаючи при цьому її високий
науковий рівень. В експозиції музею відтворена кузня – це приміщення
з обладнанням для проведення ковальських робіт. В ній знаходиться
ковальське горно, наковальня і допоміжні ковальські інструменти.
Цебро з водою, а також інші пристосування, необхідні для виготовлення
кованих виробів. Оптимальні розміри кузні – не меньше 40 кв. м. Проте
музейна колекція зберігається у пристосованому, не обладнаному
приміщенні, розміром 3,5 х4 м., що не дозволяє правдиво і точно
відтворити робоче місце коваля та стельмаха. Тому є нагальна потреба,
при наявності експозиційних площ, створити нову експозицію. Наразі,
приміщення, в якому знаходиться кузня, має бути світлим і мати високу
стелю та витяжну вентиляцію. Стіни повинні бути цегляними. Підлога
земляною, бетонною, кам’яною або цегляною.
Основні предмети кузні: горно і наковальня. Горно – основний
пристрій коваля – встановлений, як правило, найдалі від вхідних
дверей. Його встановлювали так, щоб до нього можна було підійти із
любої із трьох сторін. Це особливо важливо при виготовленні великих
деталей. На відстані 1,5-2 м від ковальського горна, на одному рівні із
ним, закріплювали стаціонарну наковальню. Конічний ріг наковальні
розташовують з лівої сторони від коваля, (якщо коваль був правшою).
Зазвичай ковадло міцно закріплювали милицями на невисокому
дубовому пеньочку. Його вага може бути 50 кг і більше – залежно від
характеру художнього кування й величини оброблюваних деталей.
Поруч із горном ставлювали 30 літровий бак із холодною водою. Для
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підтримання температури води на одному рівні, бак на 2/3 повинен
знаходитись у землі.
Ковальські інструменти розкладають на спеціальному металічному
столі висотою 50-70 см від рівня підлоги. Найбільш зручний стіл із
2-ма поличками, на верхній із яких розташовують найбільш вживаний
інструмент. У кузні повинні бути тиски, які кріпляться на верстаку та
точило, вагранки для плавлення металу. Важливим інструментом є
молоток.
Кувалда-молот вагою від 2 до 8 кг є основним
інструментом коваля. Крім цих інструментів, які застосовуються і для
звичайного кування, існує ряд спеціального інструмента, без якого
художня ковка просто неможлива.
Шперакі – маленькі пристосування, що вставляються в отвори в
ковадлі. На шперакі вибивають і правляться різні елементи візерунка
та ін. Гладилки, за допомогою цих інструментів можна вирівнювати
поверхню поковки, а також видаляти з неї сліди ударів. Зубила і підсічки
мають дерев'яні ручки. Форма ножа в зубила може бути різною, саме від
неї залежать функціональні можливості самого зубила. Пробійники, ці
інструменти використовуються для вибивання в заготовках заглиблень,
отворів або прорізів — круглі, еліпсовидні, квадратні, прямокутні, в
основному застосовуються при роботі з невеликими деталями.
Ковальські кліщі діляться на 2 групи: основні, які використовуються
для виймання поковки з вогню і її утримання, та допоміжні, що
використовуються для перенесення по приміщенню. Основні кліщі
можуть мати різну форму губок – пристосування для утримування
деталі. Обжимки – це інструмент використовується для надання виробу
певної форми: прямокутної, циліндричної, багатогранної та ін.
Коваль в селі був одночасно і бляхарем і слюсарем і конструктором.
Він виготовляв плуги і сокири, серпи і мотики, клепав коси, кував
коней, оковував вози і сани, переплавляв у ковальському горні зношені
інструменти та знаряддя на нові. Колекція музею народного сухопутного
транспорту дозволяє відвідувачам ознайомитися із цими знаряддями
праці коваля, більшість із яких має кустарне виробництво.
Потребує показу та представлення в експозиції парня. Єдина
в Україні оригінальна ободопарня сер. ХІХ ст. експонується в
Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»,
виявлена та перевезена в 60-х рр. ХХ ст. в Ліплявському лісництві
Черкащини. Споруда має вигляд невеликої зрубної землянки, з
подвійними стінами і одним отвором-вікном. Між стінками землянки
засипаний і утрамбований пісок, який повинен підтримувати необхідну
температуру для розпарювання деревини. В долівці землянки викопана
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піч, над якою встановлено довгий чан із подвійним дном і отвором для
виходу пари. Від печі проведена димохідна труба. Вода наливалася в
чан ззовні по дерев’яному жолобу із колодязя, розташованого неподалік.
У побуті здавна використовуються знаряддя праці, речі домашнього
вжитку, елементи транспортних засобів і упряжі, виготовлені з гнутої
деревини: ободи до коліс, дуги, полози для саней, обручі і «клепки»
для діжок, коромисла, вила та інший сільськогосподарський інвентар.
Специфіка виготовлення виробів із гнутої деревини полягала в тому, що
матеріал, необхідний для гнуття, заздалегідь розпарювали у спеціальному
приміщенні – парні, а вже потім надавали йому необхідної форми.
Значимість процесу заготовки обіддя до коліс сприяла поширенню
в Україні назви «ободопарня» замість «парня», хоча розпарювання
деревини для ободів було основною, але не єдиною функцією цих
виробничих споруд. Матеріал, що мав вигинатись, закладали в парню
через вікно, яке потім старанно замуровувалось. Після цього розводили
вогонь, вода нагрівалася, випаровувалася, внаслідок чого утвореною
парою оброблялися заготовки.
Процес обробки матеріалу в парні тривав впродовж однієї доби.
Після обробки парою заготовки виймали із ободопарні і гнули на
спеціальних станках-бабах, які розташовувалися в безпосередній
близькості від парні для того, щоб розігріта деревина не встигла
охолонути. Для зручності експонування у 2016 році наукові співробітники
музею розробили наукову концепцію перенесення ободопарні до
музею народного сухопутного транспорту та встановлення її поруч із
павільйоном та станками-бабами, «бгальнями», так як на даному етапі
парня не є об’єктом показу та потребує оновлення.
Таким чином, для зацікавлення відвідувачів скансену загалом та
Музею народного сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини,
є необхідність у поновленні експозицій (реекспозицій, виставок),
удосконаленні, залученні нових експозиційних матеріалів та створенні
нових експозиційних площ. Саме тому в музеї була проведена
реекспозиція виробничого комплексу з виготовлення та обслуговування
транспортних засобів, яка посприяла детальному ознайомленню
відвідувачів з цим ремеслом. Разом з тим, існує потреба у подальшому
відтворенні приміщення кузні, стельмашної майстерні, парні, що
дозволить комплексно прослідкувати всі етапи виготовлення основних
частин народних транспортних засобів, починаючи від підготовки
дерева до випарювання, і завершуючи комплектуванням готових виробів
та транспортних засобів.
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РОЗВИТОК РЕСТАВРАЦІЙНОЇ СПРАВИ
У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ СКАНСЕНІ – МУЗЕЇ НАРОДНОЇ
АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»
Шкіра М.В. (Переяслав-Хмельницький)
У ХХ ст. розпочався новий етап в музейному будівництві –
створення музеїв народної архітектури та побуту просто неба, як
найбільш ефективної форми популяризації і збереження матеріальних
і духовних пам’яток людства, раціональної, дохідливої і дієвої форми
комплексного показу витворів народної архітектури, предметів побуту
та вжитку, знарядь праці, творів народного мистецтва у природному
оточенні. Справжнім досягненням в галузі музейного будівництва
СРСР в кін. 50-х рр. – поч. 60-х рр. стало створення групи історикоетнографічних музеїв під відкритим небом. В основу структурної
організації яких покладено історико-етнографічний принцип.
Одним із таких важливих елементів української етнічності є
самобутній музейний комплекс, що відтворює реальну дійсніть –
Науково-дослідний філіал «Музей народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини» Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав», вагомий науково-дослідний і культурноосвітній заклад, що охоплює надзвичайно широкі часові рамки:
розвиток матеріальної і духовної культури етносів, які населяли
територію України з періоду пізнього палеоліту до середини ХХ ст.,
будівництво якого було започатковано в 1964 році. Переяславський
скансен будувався з урахуванням досвіду найкращих етнографічних
музеїв світу, як дієвий елемент збереження та вивчення українських
етнокультурних традицій в умовах зовнішньополітичніх викликів ХХ
століття. Одним з головних фундаторів Музею під відкритим небом став
Михайло Іванович Сікорський (1923-2011).
Для пересічної людини, слово «реставратор» складне і
незрозуміле. А для музейного працівника це людина – столяр, тесля,
маляр, покрівельник, дизайнер, художник, іншими словами «майстер –
золоті руки». За більш як півстолітню історію розвитку заповідника багато
людей внесло вагомий вклад в його розбудову. По-різному складалася їх
доля, по-різному вони приходили до музею. Хто працював місяць, хто
рік, а ті, що присвятили своє життя музейній справі, – їх всіх об’єднувала
велика любов до Батьківщини. Заново відтворені об’єкти намагались
розміщувати на території музею так, щоб в загальному комплексі
вони виглядали природньо, та нагадували інтер’єр справжнього села.
Велика увага приділялася розміщенню водяних млинів, вітряків, клунь,
350

комор, тобто господарських будівель. Їм відводилася роль не тільки
допоміжного ілюстративного матеріалу, а, по можливості, щоб вони
стали справжніми ілюстраціями минулого, тобто були діючими. Чимало
досвіду, вартого наслідування, нагромаджували працівники в процесі
будівництва. Згодом вони передавали свою майстерність молодшому
поколінню, яке продовжувало розбудовувати музеї Переяслава.
На початку 70-х років до бригади реставраторів, яку на той час
очолював Щербина П. Ф., прийшли досвідчені майстри своєї справи:
столяри Дарда Федір Федорович, Кравченко О. ., Сулима В. ., Кравченко
А.Є.
У музеї потребують постійного догляду, ремонту та реставрації 122
пам’ятки народної дерев’яної архітектури, серед них культові споруди
(церкви, дзвіниці), хати, господарські будівлі, вітряки та водяні млини.
З початком Третього тисячоліття матеріально-технічна база заповідника
розширюється. Майстерні облаштовуються новими станками, сучасним
інструментом. З 2006 року завідуючим реставраційними майстернями
призначається Убоженко С.П. Під його керівництвом працюють
реставратори: Бутник П.В., Братчик О.І., Ананьєв В.А., Левченко В.І.,
водії: Дарда Б.В., Глушко В.С., реставратори – малярки: Хмельницька
С.І., Вернигора С.П., художник Редько А.С. Бригада працівників
реставраційної майстерні, що в Музеї народної архітектури та побуту:
Кочубей В.І., Свитко М.С., Поліч Є.М., Бойко О.М., Струтинський В.Я.,
Шкира В.В., Степовий О.М., Дарда В.Б., Шевченко С.В., Васько О.В.,
Катреча М.І., продовжує роботу своїх попередників. На сучасному етапі
майстерню реставраторів очолює Спасик Р.Т., під його керівництвом
працює Степовий О.М., Дарда В.Б., Шевченко С.В., Кочубей В.І.,
Кочубей О.В., Коберник Ю.І., Поліч Є.М., Васько О.В., Редько А.С.,
Литвишко О.М., Третяк І., Вернигора С. Із року в рік цей колектив має
свої завдання: за сезон потрібно перекрити очеретом кілька пам’яток
народної дерев’яної архітектури, взимку заготовити десять машин лози,
щоб потім полагодити кількасот метрів тину, ремонтувати вітряки,
підтримувати належний стан будівель.
Безумовно, представити в одній роботі всю працю реставраторів
неможливо. Багато чого в житті підлягає забуттю – такий невблаганний
закон швидкоплинного часу. Та забуття не доторкнеться найсвятішого
– пам’яті про Музеї древнього Переяслава. Адже кожна хата, кожний
об’єкт несе в собі інформацію про минулі покоління, які є свідками
багатовікової історії нашого народу. І в цьому особливо відповідальною
є робота реставратора. Він не тільки відновлює пам’ятник, він повертає
пам'ять, закладену в ньому.
Науково-дослідний філіал «Музей народної архітектури та
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побуту Середньої Наддніпрянщини», як науково-освітній та науководослідницький заклад, викликає у людей зацікавлення культурною
спадщиною; допомагає збагнути значення духовних надбань народу;
сприяє кращому розумінню відвідувачами історичних, соціальноекономічних, культурних, етнічних процесів в Україні; формує
національну свідомість підростаючого покоління, – тож досвід
будівничих скансену може бути використаний при створенні нових
експозицій, зон відпочинку, нових музеїв. Саме завдяки відповідальній
і фаховій діяльності реставраторів Переяславського скансену, цей
визначний осередок музейної справи буде мати великий вплив на
подальший розвиток Української держави та української політичної
нації.

ЗІБРАННЯ ПОБУТОВИХ РАДІОПРИЙМАЧІВ В ФОНДАХ ДПМ
Шульга О.М. (Київ)
Техніка радіоприйому в період свого становлення розвивалась і
використовувалась для потреб армії і флоту. Радіотехніка вирішувала
суто практичні завдання, тому розвивались такі галузі, як радіотелеграфія
і радіотелефонія. Перший (№1 1917 р.) вітчизняний одноламповий
регенеративний радіоприймач М. О. Бонч-Бруєвича, штабс-капітана
Тверської приймальної радіостанції міжнародних зносин, експонується
в музеї. Він діяв як катодний детектор, використовувався для прийому
телеграфних сигналів радіостанцій. Головне Військово-технічне
управління замовило Тверській лабораторії партію ламп і приймачів,
вони обходились дешевше французьких і перевершували їх за всіма
параметрами.
Радіомовлення виникло на базі розвитку радіотелеграфії і
радіотелефонії і є наслідком всього попереднього розвитку використання
радіотехніки для потреб цивільного населення. Звукова радіотрансляція,
що зародилась в 20-х роках ХХ сторіччя, стала провідним засобом
мас-медіа майже протягом сторіччя. За всю історію радіомовлення
змінювались покоління радіоприймальної апаратури і збереження
зразків радіоприймачів в колекціях колекціонерів-радіолюбителів
та музейних фондах має велике історико-технічне та культурнопросвітницьке значення.
20-ті роки в радіотехніці пов’язані з переходом від іскрових і
кристалічних детекторних приймачів до електролампової техніки.
Перші радіоприймачі 1920-х років збиралися радіоаматорами за
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кресленнями, що друкувались в спеціалізованих журналах. Державний
декрет 1924 р. «Про свободу ефіру» давав законне право володіння
такими пристроями. Радіоприймачі почали випускатись промисловістю.
З 1924 року розпочав випуск Електротехнічний трест заводів слабкого
струму детекторні радіоприймачі ''ЛДВ-2''. Заводи країни випускали
ЛДВ-5, «Радиолюбитель», П-2, ДВ-3, «Харьков» та ін. (на жаль, музей
їх не має). Є тільки детекторний радіоприймач «Комсомолець» – зразок
1951 р. виготовлений на Київському радіозаводі (КРЗ Горместпром).
Радіоприймач призначений для прийому радіомовлення в діапазонах
довгих і середніх хвиль (від 200 до 2000 м) на високоомні навушники з
використанням зовнішньої антени та заземлення. Приймач розрахований
на підключення зовнішнього кремнієвого детектора, виконаного у
вигляді штепсельної вилки, і п'єзоелектричних навушників (входили
в комплект). Корпус приймача виконаний з карболіту. «Комсомолець»
виготовлявся з 1947 по 1957 рр., один з найпоширеніших в СРСР
серійний приймач цього класу.
Репродуктор «Рекорд» з початку 1925 і по 1952 рік включно
випускало близько десятка заводів СРСР. Абонентський гучномовець
серії «Рекорд» (тарілка або репродуктор) був наймасовішим в СРСР,
давав змогу почути голос і музику, що транслюється радіомережею, без
навушників. Його можна побачити в розділі «Радіотехніка» музею.
Поява таких приладів, як радіолампи, перехід на незатухаючі
коливання, використання настроювальних контурів сприяли подальшій
модернізації радіоприймальних пристроїв.
Модель 1938 року «СИ-235» в робочому стані експонується в
музеї. Це побутовий мережевий радіоприймач резонансного типу
прямого підсилення, 2-контурний, 3-ламповий, призначений для
прийому радіомовних станцій. Приймач може бути використаний як
підсилювач при відтворенні грамофонних записів. «СИ-235» – остання
багатосерійна модель приймача прямого підсилення, випущена в СРСР.
До початку 1940-х років асортимент радіоприймачів був невеликим
і в недостатній для задоволення потреб населення кількості.
За час Другої світової війни радіомовні станції на теренах України
були знищені, випуск радіотехніки для населення призупинився.
Відновити довоєнну ситуацію вдалося до кінця 1940-х років. В
подальшому випуск такої потрібної для населення нової і якісної
радіоприймальної техніки значно зріс. В 1950-х роках в квартирах
громадян з’явились масивні, оздоблені цінними породами дерева
апарати з якісним звучанням і дизайнерським оформленням, можливістю
прийому численних станцій, як вітчизняних, так і зарубіжних. В фондах
музею зберігається понад 30 раритетних зразків радіоприймачів кінця
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1940 – 1960 рр. Це мережеві лампові радіоприймачі різних заводів СРСР
і різних класів, такі як «Рига Т-755»,«Урал-49», «RIGA-6», «Рекорд»,
«Пунане-Рэт VV-663-2», «Звезда-54», «Балтика», «Мир М152»
«Октябрь», «Стрела», «Казахстан», «Saba 457 WK» та інші.
В фондосховищі музею є невелика кількість батарейних лампових
приймачів, наприклад «Родина-52»,«Турист». Радіоприймач «Родина-52»
Воронезького заводу «Електросигнал» розроблений конструкторським
бюро заводу в 1951р., став першим в СРСР супергетеродинним
приймачем 2-го класу на пальчикових лампах. При високій чутливості
і вибірковості, він відрізнявся економічністю. «Турист» в корпусі
з кольорової пластмаси з 1956 року випускав Державний союзний
електротехнічний завод VEF, був дуже популярною моделлю. За
габаритами, дизайном і параметрами йому не було рівних на той час.
Приймач працював в похідних і стаціонарних умовах.
З 1960-х років приймачі стали загальнодоступними всім верствам
населення. Час використання лампових приймачів вже збігав. Прогрес
в галузі радіотехніки давав можливість зменшувати розмір приймачів,
розширювати набір функцій, вбудовувати таймери, магнітофони,
з’явились перші стереофонічні моделі. На основі транзисторів
розпочалось виробництво стаціонарних і портативних переносних
приймачів з автономним живленням від батарей, а також радіол.
Музей має понад 20 моделей лампових і транзисторних мережевих
радіол. Радіоли Ризького радіозаводу ім. О. С. Попова «Sakta», «Rigonda»,
1 класу. У радіолі «Sakta» вперше в СРСР в побутовій апаратурі
застосували друковані плати. Це перший виріб заводу, що вийшов
на міжнародний ринок. Радіола має диплом 1 ступеня Всесоюзної
торгової палати. Радіола «Рігонда» послужила родоначальником нового
покоління лампової побутової радіоприймальної апаратури радянського
виробництва, що використовувала друкований монтаж, пальчикові
радіолампи і напівпровідникові випрямлячі. Мережеві лампові радіоли
«Аврора»» Ленінградського заводу «Радиоприбор», «Чайка-М»
Дніпропетровського
радіозаводу,
«Беларусь-103Л»
Мінського
радіозаводу та інші
В музейному зібранні всехвильовий трансляційний транзисторний
радіоприймач вищого класу «Ішим» Петропавлівського заводу ім. Кірова
1974 р., портативні транзисторні радіоприймачі ризького заводу VEF
«ВЕФ-Спідола» (1965 р., працює в діапазонах ДВ, СВ і п'яти піддіапазонах
КВ), VEF-202, VEF-206, «Гиала-404» Грозненського радіотехнічного
заводу, Київські «Меридиан-210» (переносний АМ/ЧМ радіоприймач
2-го класу) заводу «Радіоприлад» і «Меридиан-201» (перший
радіоприймач на мікросхемах) ВО «Меридіан» ім. С. П. Корольова та інші.
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Загалом в фондах ДПМ зібрано понад 100 побутових
радіоприймачів, радіол, електрофонів, велике зібрання телевізійних
приймачів та магнітофонів.
Наприкінці березня 2017 року колекцію побутової радіотехніки
в кількості 37 одиниць передав до музею Плачков І. В. З них 23
радіоприймача, в тому числі супергетеродинний приймач вищого
класу з дистанційним управлінням «Фестиваль» Ризького радіозаводу
ім. Попова. Йде обробка цього зібрання, багато зразків потребують
ідентифікації і реставрації. А музей, на превеликий жаль, не має
реставраційної майстерні.
На початку 1970-х років почалась робота над мінімізацією
габаритів радіоприймачів, що завершилась до початку 1990-х років
стереофонічними моделями кишенькових розмірів. Навіть до цього часу
радіомовлення не здає своїх позицій. Функція радіоприймача, разом з
великою кількістю інших комунікативних функцій, вбудовується тепер
в один невеликий пристрій-комунікатор. Радіоприймач, як самостійна
конструкція назавжди залишається в ХХ сторіччі, що відійшло в минуле.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ
МЕМОРІАЛЬНОГО ФОНДУ МУЗЕЮ КОСМОНАВТИКИ
ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА
Щербакова Н.М., Місяць Н.К. (Житомир)
У 1966 році з некрологу про смерть Сергія Павловича Корольова,
вміщеному в усіх центральних газетах СРСР, стало відомо, що
Генеральний конструктор народився в Житомирі.
Житомиряни
надихнулися ідеєю створення меморіального будинку-музею свого
прославленого земляка. Згідно з рішенням виконкому Житомирської
міської ради «Про увічнення пам’яті академіка Корольова Сергія
Павловича» на будинку, в якому він народився, було встановлено
меморіальну дошку [1]. А у 1969 році була прийнята постанова «Про
створення в Житомирі меморіального музею Двічі Героя Соціалістичної
Праці, Академіка Корольова С.П.» [2].
При створенні меморіального будинку-музею академіка С.П.
Корольова початок формування музейної колекції заклали спогади
матері вченого Марії Миколаївни Корольової-Баланіної та речі, що були
передані нею, його дружиною Ніною Іванівною Корольовою та дочкою
Наталією Сергіївною Корольовою. Дещо пізніше, коли до музею
приїжджали льотчики-космонавти, вчені, конструктори, академіки, до
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фондів почали надходити цінні музейні речі від підприємств: Наукововиробничого об’єднання «Енергія», Науково-дослідного центру імені
Бабакіна, заводу «Зірка», Науково-дослідного інституту медикобіологічних проблем та інш. Музей розширювався, і
ці експонати
заклали центральне ядро експозиції «Космос».
Музей космонавтики імені С.П. Корольова складається з двох
відділів: меморіального будинку-музею академіка С.П. Корольова
та експозиції «Космос». В музеї експонується частина меморіальної
колекції, решта знаходиться на зберіганні у фондах і використовується
під час формування тематичних експозицій та виставкових комплексів.
Фонди музею космонавтики нараховують більше восьми тисяч
одиниць зберігання. Тут представлено всі види пам’яток науки та
культури: колекції писемних, речових, образотворчих, фоно- та
кіноджерел. Особливе місце в зібранні музею посідають меморіальні
об’єкти. Серед них перш за все будинок, в якому народився Сергій
Корольов і який власне став меморіальним будинком-музеєм академіка
С.П. Корольова.
Найбільшою цінністю меморіального будинку-музею академіка
С.П. Корольова є сам будинок на вулиці Дмитрівській, 5. Квартиру в
ньому винаймала родина вчителя Першої житомирської чоловічої
гімназії Павла Яковича Корольова з серпня 1906 по серпень 1908 року.
Саме тут 12 січня 1907 року (за новим стилем) народився і майже два
роки жив майбутній засновник практичної космонавтики.
Меморіальний фонд будинку-музею складають особисті речі
батьків Корольова, та речі, якими користувався сам С.П. Корольов.
Таких предметів в музеї нараховується 97 одиниць.
При подальших ремонтах музею та реекспозиціях зовнішній
вигляд будинку (дах, стіни, вікна із ставнями, ганок), а також інтер’єр
квартири (шпалери, гардини, меблі, люстри, покривало, серветки,
підсвічники, тощо) відтворювалися з урахуванням найдрібніших
деталей. Працівники намагалися дотриматися спогадів матері, що
містились у листах до директора музею: «Дах будинку був залізним
зеленого кольору. Це я точно пам’ятаю. У лівій половині будинку, якщо
дивитись з фасаду, жили ми, а праву винаймала тоді родина теж вчителя
гімназії…» [3]. Для музейників надзвичайно цінними були також
спогади матері про інтер’єр квартири.
Мешканці Житомира з ентузіазмом і великою радістю долучились
до створення музею. Вони активно передавали в його фонди меблі,
люстри, інші предмети повсякденного побуту. І хоча ці речі не є
меморіальними, адже вони не належали родині Корольових, проте вони
репрезентують типову обстановку помешкання інтелігентних родинах
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кінця ХІХ – початку ХХ ст. В кімнатах будинку меблі розставлялися за
спогадами матері.
Важливим джерелом інформації для створення інтер’єру музею
було листування дирекції з матір’ю С.П. Корольова. Співробітники
надзвичайно уважно вивчали листи М.М. Корольової-Баланіної, в яких
вона згадувала про те, як виглядала квартира в Житомирі, вчитувались
в опис кожної кімнати, зосереджувались на найменших дрібних деталях
[4].
Серед речей, які мати С.П. Корольова передала музею: тарілочка для
візитних карток, металева хлібниця та кофейник, фото малого Сергійка
на руках у няні Маші, невеличке пасмо волосся Сергійка від першої
стрижки. В одному з листів вона писала: «Ми з Наталкою переглянули
усі старі речі та дещо знайшли, що я могла б передати музею… однин з
вишитих рушників з моїм вензелем (теж з мого приданого) та декілька
серветочок з тих, що я сама вишивала в Ніжині і потім у Житомирі…»
[3]. Згодом ці речі посіли чільне місце в меморіальній експозиції.
Серед переданих Марією Миколаївною речей надзвичайно цінною
є старовинна ручної роботи шаль. Її мати вченого отримала від своєї
бабусі Євдокії Тимофіївни Фурса у якості весільного подарунка. Тепер
вона зберігається у фондах музею і експонується на виставках серед
особистих речей матері Головного конструктора. Поряд з нею коробка
для капелюшка, книга Олени Молоховець для молодої господині,
видана у Петербурзі 1904 року, та милі жіночі дрібнички: годинник,
порцелянові чайничок, чашечка, блюдечка, а також щипці для завивання
волосся, чорнильниця з фігуркою собачки, підсвічники, вишиті та
мережені серветки.
Співробітниками музею були враховані найменші деталі, що
містилися в спогадах матері вченого. Це дало змогу відтворити
меморіальну частину музею з найбільшою історичною точністю. Мати
С.П. Корольова оцінила роботу музейників [5, 6].
У другій половині будинку, яку винаймала родина вчителя
А.Г. Тітова, була створена біографічна зала. Тут представлені копії
документів, які засвідчують життєвий та творчий шлях С.П. Корольова.
У вітринах особисті речі Корольова, передані його матір’ю: глобус,
який подарувала Сергію бабуся, коли він став студентом Київського
політехнічного інституту, мідні чорнильниця та два підсвічники,
які студент Корольов зробив власноручно. Відвідувачів вражають
п’ять томів «Курсу фізики» О.Д. Хвольсона, виданого у 1923 році в
Берліні (близько 800 сторінок кожний), за якими Корольов опановував
премудрості цієї науки.
У вітрині «Штрихи до портрету» експонується чимало особистих
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речей, які передала в музей Ніна Іванівна Корольова. Це сірий костюм,
краватка, капелюх, шкіряний портфель, механічна бритва «Супутник»
та письмове приладдя академіка С.П. Корольова (авторучка, три
кольорових олівці та олівці для креслення), а також листки з особистого
блокноту члена-кореспондента академії артилерійських наук СРСР С.П.
Корольова. У фондах музею зберігається посмертне пасмо волосся С.П.
Корольова. Колекцію особистих речей вченого доповнює логарифмічна
лінійка, передана першою дружиною Корольова Ксенією Вінцентіні.
Свого часу студент Корольов вирішив для себе, що потрібно
«самому конструювати, самому будувати, самому літати». Тому вдень він
працював на авіазаводі, а ввечері навчався, закінчив льотну школу, літав
на апаратах власної конструкції. У вітрині, де висвітлюється навчання
в МВТУ ім. Баумана (1926 – 1930 рр.), представлено льотні речі Сергія
Корольова, які були передані в музей колишнім інструктором льотної
школи генерал-лейтенантом А.В. Солдатовим.
Цінним документом, що зберігається у фондах музею, є
оригінальний лист з новорічними вітаннями, написаний Корольовим
Якову Матвійовичу Терентьєву, з яким він був знайомий з початку
роботи в ракетній галузі у 30-ті роки, 31 грудня 1965 року за два тижні
до смерті. «Мої плани та справи не дуже добрі, буду весь січень лежати
в лікарні. Нічого особливого нема, але треба вилежати. Усе решта – як
завжди в напруженому та стрімкому русі» [7].
Під час останнього ремонту і реекспозиції, що проводились у
2006 році, колекція музею поповнилась новими експонатами: піаніно
та швейною машинкою, яку передала Наталія Корольова. Ця ручна
машинка «Singer» була частиною приданого її бабусі Марії Миколаївни.
Старовинне
піаніно, яке передали музею мешканці Житомира,
гармонійно вписалось в інтер’єр вітальні.
Таким чином, меморіальна колекція музею космонавтики вдало
доповнює розповідь про життя родини Корольових у Житомирі,
відображаючи побут учительської родини того часу, а також допомагає
наочно продемонструвати життєвий та творчий шлях Головного
конструктора першої ракетно-космічної техніки.
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CТВОРЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА
НА БАЗІ ПАМ’ЯТОК КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ
Ющенко О.І. (Київ)
Авторитет України як держави у світі значною мірою залежить від
того, наскільки дбайливе ставлення в країні до своєї історико-культурної
спадщини.
Історико-культурні заповідники складають вагому частину
історико-культурної спадщини українського народу. Комплекси пам'яток
з усією сукупністю компонентів становлять культурну, історичну та
наукову цінність, мають свій науково-дослідницький, виховний та
патріотичний потенціал.
Незважаючи на позитивні зрушення у пам’яткоохоронній справі,
загальний стан об’єктів культурної спадщини в Україні залишається
загрозливим та потребує термінових дієвих заходів, неодмінною
умовою яких є узгодженість національної пам’яткоохоронної правової
бази з міжнародними документами. Серед інших проблем, пов’язаних
із збереженням та використанням історико-культурної спадщини,
гостро стоїть проблема недостатності бюджетного фінансування сфери
культури. Багато пам’яток світового значення перебуває у критичному
стані і неприйняття термінових заходів призведе до безповоротної їх
втрати. Має місце недостатній контроль за виконанням чинних законів,
правових актів та прийнятих рішень. Системного характеру в усіх
регіонах України набрало порушення законодавства з питань охорони
та використання культурно-історичної спадщини під час відведення
земельних ділянок під забудову та інших комерційних цілей, не
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передбачено належної відповідальності за порушення. Не виконуються,
або виконуються не в повному обсязі укази Президента України, інші
рішення державної влади у даній галузі.
Низькій рівень обізнаності з українськими пам’ятками у світі. Не
використовується потенціал розвитку туристичного бізнесу. Рівень
представництва у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ніяк не
можна назвати адекватним.
Зазначені проблеми не вичерпують існуючих загроз національній
культурно-історичній спадщині, але їх вирішення конче необхідно.
Наведені вище проблеми має і одна з найбільших фортець у Європі –
Київська фортеця, розташована в самому центрі столиці в Печерському
та Голосіївському районах.
Основні об’єкти Нової (Печерської) фортеці збудовані впродовж
1831-1855 років, а деякі споруди закінчені будівництвом аж в 60ті роки. Найпотужніша із сухопутних фортець, що деякою мірою
випереджала свій час, Нова фортеця разом з цитаделлю мала периметр
у 5200 сажень (10,5 верст), займала площу 908 десятин 456 кв. сажнів
з еспланадою у 130 сажень. Протяжність укріплень по лінії головного
вогню складав 3218 саж., по оборонним стінам – 1982 саж. Загалом
у фортеці налічувався 1021 каземат, з яких 852 використовувались
як казарми (у мирний час), а 169 під складські приміщення. В 187274 роках за проектом відомого фортифікатора Е.І. Тотлебена було
споруджено Лисогірський форт для оборони залізничного мосту через
Дніпро. У 1982 р. було прийняте рішення про облаштування на Лисій
горі природно-ландшафтного парку на честь 1500-річчя Києва. У 1994
році було створено регіональний ландшафтний парк «Лиса гора», а в
1995 році урочище увійшло до складу РЛП «Голосіївський».
Сьогодні Національний історико-архітектурний музей «Київська
фортеця» – це унікальний музейний комплекс площею більше 10 га,
створений на базі пам’яток Госпітального укріплення Київської фортеці,
які мають безпосереднє відношення як до розвитку фортифікації,
так і до громадсько-визвольних рухів в Україні та Лисогірського
форту, площею 118,75 га який є і пам’яткою оборонної архітектури і
регіональним ландшафтним парком.
В 2004 році Постановою Верховної Ради України від 04.03.2004
№ 1585-IV «По інформацію Кабінету Міністрів України про стан
збереження об’єктів соціально-культурного призначення в процесі
приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний
період» передбачалась передача земляних та кам’яних пам’яток Київської
фортеці на баланс музею «Київська фортеця». В 2007 році музею надано
статус національного. Сьогодні під охороною держави перебувають 37
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об’єктів Київської фортеці, з них 28 – пам’ятки національного значення,
9 – пам’ятки місцевого значення. Шість перебувають на балансі музею
(Капоніри №1,2, та Косий капонір Госпітального укріплення, Башта
№4, вали Госпітального укріплення, та Лисогірський форт).
Державного реєстру нерухомих пам'яток України» до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України були внесені об'єкти культурної
спадщини національного значення Київської фортеці: Лисогірський
форт (1871-1875 р.), реєстраційний №260066-Н; Звіринецьке укріплення
(1810 р.), реєстраційний №260067-Н; Вали і рови Госпітального
укріплення (1842-1849 рр.), реєстраційний №260068-Н; Земляні
укріплення цитаделі з бастіонами (XVIII ст. побудови), реєстраційний
№ 260069-Н; Вали і рови Васильківського укріплення (1832 – 1839
рр.), реєстраційний № 260070-Н. Нажаль, всі ці дієві заходи, які мали
б покращити стан пам’яток Київської фортеці та убезпечити їх від
подальшого руйнування та нищення залишилися тільки на папері.
Основним користувачем пам’яток Київської фортеці на сьогодні
залишається Міністерство оборони України, яке і чинить основний опір
у виконанні чинного законодавства стосовно пам’яток, розглядаючи їх
як звичайні господарчі споруди. За час існування Незалежної України
скоєна ціла низка злочинів проти її історичної та природної скарбниці.
Знищений цілий ряд пам’яток фортеці, як наприклад: єдиний військовий
телеграф 1875 року з комплексом кам’яно-цегляних споруд по вул.
Рибальській. Ще один факт вандального знищення низки неповторних
і абсолютно оригінальних споруд Васильківського укріплення на вул.
Щорса 36, 38 та 44, частини валів і споруд Госпітального укріплення,
частини Успенського бастіону Цитаделі, лівого берегу гирла річки
Либідь. За 2006-2012 рр. адміністрація музею у 29 судових процесах
в усіх існуючих судових інстанціях України захищала унікальний
фортечний комплекс, який для будь-якої держави був би об’єктом
особливої цінності і гордості.
Приклад тому – підписаний в 2003 році меморандум по результатам
міжнародної конференції «Київська фортеця: історія та реставрація,
сучасне використання та економічно-туристичний потенціал»,
представниками європейських товариств у сфері дослідження та
охорони пам'яток, в тому числі й тих, які перебувають під королівським
патронатом: «Німецьке товариство дослідження фортець» (Марбург,
ФРН); «Міжнародна група дослідників ІНТЕРФЕСТ» (Саарбрюкен,
ФРН); «Товариство дослідження фортець» (Лондон, Великобританія);
«Товариство Менно ван Коегорна» (Утрехт, Нідерланди); «Німецьке
об'єднання фортець» (Браубах, ФРН); «Товариство військовоісторичних дослідницьких експедицій» (Цюрих, Швейцарія); Асоціація
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«Вобан» (Париж, Франція); «Військово-історичного музею Бундесверу»
(Дрезден, ФРН); Університет м. Бамберг, факультету охорони пам'яток
(ФРН); «Міжнародна рада фортець» (Нідерланди); палата архітекторів
ФРН, в якому зазначалось: «...поряд з іншими історичними спорудами
міста Києва успадковані фортифікаційні споруди являють собою
величезну спадщину не тільки для історії міста, а й для історії України
взагалі вони є великим свідченням того, що розвиток держави разом із
її столицею тісно переплетений із долею Європи 18-го та 19-го століть...
Історична фортеця зі спорудами, які збереглися в ній є особливим
щасливим випадком для Києва, яка за умови виконання відповідних
робіт та взяття до уваги інтеграції може вважатися вигідною для
дальшого розвитку міста».
Зарубіжна й вітчизняна практика довела, що найдієвіша форма
охорони історичних міст – виділення на їхній території ділянок з
особливим режимом забудови та реконструкції, організація резерватівзаповідників. Територія заповідника як територія пам’яткового
ансамблю чи комплексу є невід’ємною складовою матеріальної
субстанції комплексного об’єкта культурної спадщини і має охоронний
статус пам’ятки.			
Діяльність історико-культурних заповідників регламентують
нормативні документи. У 2010 році внесено принципово важливі зміни
до Закону України «Про охорону культурної спадщини», які стосуються
питань створення, правового режиму та основних засад функціонування
державних історико-культурних заповідників.
Принципово важливим моментом є те, що території заповідників
належать до земель історико-культурного призначення, для яких
встановлюються спеціальні умови, вимоги та обмеження щодо
використання, здійснення містобудівних, архітектурних та ландшафтних
перетворень, проведення будівельних, меліоративних, шляхових,
земляних та інших робіт та забороняється діяльність, що негативно
впливає або може негативно вплинути на стан збереження об'єктів
культурної спадщини, режим їх охорони та використання.
На сьогодні для створення заповідника на базі пам’яток Київської
фортеці є конче необхідним. Комплекс пам'яток фортифікації становить
культурну, історичну та наукову цінність, просторово, планувально
виділені у структурі Печерського та Голосіївського районів м. Києва.
Лисогірський форт є комплексною пам’яткою (пам’ятка національного
значення та регіональний ландшафтний парк). Пам’ятки перебувають
на балансі різних власників та користувачів. Створення історикокультурного заповідника надасть адміністрації необхідні повноваження
здійснювати необхідні єдині пам’яткоохоронні заходи на всіх об’єктах
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комплексу не залежно від майнової належності пам’ятки; відповідний
режим території заповідника унеможливить хаотичну забудову в його
межах; значно поліпшить туристичну привабливість комплексу та
всього міста.

МУЗЕЙ КОШТОВНОГО І ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ.
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
Яковлєва В.В., Власюк Л.Л. (Хорошів Житомирської області)
Музей коштовного та декоративного каміння, розташований у
Хорошеві, широко відомий серед фахівців, що працюють в аналогічних
закладах України та світу. Зібрання унікальних мінералів та гірських
порід з камерних пегматитів Волині викликає значний інтерес як у
геологів, так і у широких верств населення.
Історію науково-просвітницького закладу можна поділити на два
періоди.
Перший період – започаткування колекцій – нерозривно пов’язаний
з освоєнням Волинського родовища камерних пегматитів.
Один з перших дослідників геологічної будови Волині Осовський
Г.І. звернув увагу на скупчення кременів та кварцу біля села ГутаПотіївка Житомирського повіту. В опублікованому 1867 р. «Геологогеогностичному нарисі Волинської губернії» він писав про димчастий
кварц: «Блиск на скабисто-раковистому зломі, рівність і густота його
смоляно-чорного кольору мають переваги над найкращими з сибірських
кварців. Димчастий кварц витримує порівняння з кращими богемськими
так званими раухтопазами».
1931 року біля сіл Писарівка та Вишняківка розвідувальновидобувна партія Українського геологорозвідувального тресту вперше
почала розробку пегматитів з метою видобутку топазів. В
1951
року зібрані геологами колекції започаткували мінералогічний музей,
основоположниками якого стали В.Т. Клочков і О.І. Салманін. На той час
це була одна велика кімната, експонати розташували на пірамідальної
форми багатоповерхових постаментах, виготовлених спеціалістами
будівельного цеху Волинської експедиції. Слід згадати також ентузіастів
музейної справи цього періоду: С.І. Перегуду, Л.П. Чернишкову, Л.А.
Приказчикова.
1958 року Житомирське обласне управління культури зареєструвало
мінералогічну колекцію як «Мінералогічний музей на громадських
засадах». Музей став складовою частиною тематичної партії ВО
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«Західкварцсамоцвіти» МінГео СРСР.
Музей ставав все більш відомим в Радянському Союзі та світі.
Сюди приїздили геологи, студенти і просто любителі каменів. Захоплені
відгуки відвідувачів ледь поміщалися у декількох товстих книгах.
Починаючи з 1980 р., історія музею нерозривно пов’язана з
процесом освоєння ВО «Західкварцсамоцвіти» покладів кварцсамоцвітного каміння України, Білорусі та Молдови. В цей період
музей поповнюється великою кількістю зразків дорогоцінного каміння
органогенного утворення – бурштину, гагату, а також опалу, родоніту,
мармурового оніксу та інших. Фахівці підприємства привозили цікаві
екземпляри з родовищ та покладів, на яких проводились геологічні
роботи.
Новий період у історії музею розпочався 1996 року. Згідно з
постановою Кабінету міністрів України (від 11 грудня 1996 року №
1485 «Про створення музею коштовного і декоративного каміння»)
вся колекція мінералів та гірських порід Мінералогічного музею
підприємства «Західкварцсамоцвіти» була передана у Музей коштовного
та декоративного каміння, підпорядкований Міністерству фінансів.
Основним завданням музею є забезпечення надійного збереження
колекції, накопичення наукового мінералогічного матеріалу з
Волинського родовища камерних пегматитів, а також із родовищ
України та зарубіжних країн. Важливим напрямом діяльності закладу
є пропаганда наукових знань та популяризація досягнень геологічної
науки.
Теперішня колекція музею налічує більше 2000 зразків мінералів
та гірських порід з геологічних утворень України, держав СНД, Європи,
Америки, Африки тощо. Експозиція розташована у п’ятьох великих
залах.
У першій залі представлено декоративно-облицювальне каміння
(літотека), що видобувається на вітчизняних родовищах. Декоративне
каміння України славиться унікальним за своєю насиченістю
забарвленням, високою міцністю та витривалістю.
В залі демонструються плитки та готові вироби з декоративного
каміння.
У другій залі представлені типові зразки гірських порід, які
вміщують камерні пегматити, а також кристали, друзи і зростки мінералів,
характерних для різних структурних зон камерних пегматитів Волинського
родовища моріону. У вітринах виставлені породи, що містять пегматитові
тіла, добре видно, з яких зон вони складаються. Можна зблизька
роздивитися тонку «графіку» письмового граніту, величезні друзи
польового шпату, блискучі «їжачки» гетиту, білі кристалики фенакіту.
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Особливе місце серед камерних пегматитів у вітринах другої
зали займають кристали кварцу – одного найцікавіших мінералів.
Найбільший кристал кварцу, видобутий на Волині, важив 10 тонн.
Наступна, третя зала розповість про розмаїття кристалів кварцу:
це і прозорі та білі кристалики, що нагадують навіки застиглий лід, і
чорні, подібні до мініатюрних обелісків; золотисті цитрини з сонячним
промінчиком всередині та світло-зелений празем. Викликають
захоплення мармароські «діаманти» – дрібні (не більше 5 мм) водянопрозорі кристалики, які виграють на сонці безліччю блискучих граней.
У четвертій залі експонуються зразки дорогоцінних мінералів
волинських камерних пегматитів: берили і топази.
Топаз з давніх часів приваблював до себе людей як ювелірний
камінь. Цьому мінералу властива особлива внутрішня гра світла, блиск,
небесна блакить, золотистий сонячний відтінок, легкість і прозорість
краплин вранішньої роси.
Рідкісним (ювелірним) кристалам топазу, які експонуються в музеї,
за доброю традицією присвоюються власні імена: «Академік Олександр
Ферсман», «Джерельце», «Казка», «Золоте Полісся». Ці унікальні,
всесвітньо відомі камені, – гордість і краса поліського краю.
Є в музеї вітрини, які не залишають байдужими ні академіків, ні
школярів. Це в першу чергу експозиція берилів. Один раз побачивши,
забути ці кристали неможливо: вони прозорі та чисті, кожна грань призми
має власний неповторний візерунок глибоких нерівних заглиблень –
«фігурок травлення», які надають волинським берилам індивідуальності
і цим ще більше приваблюють справжніх поціновувачів.
Для кристалів берилу Волині характерна багата гама зеленого
кольору: оливково-зелений, трав’янисто-зелений тощо. Типовими
є золотисто-жовті геліодори, ніби заповнені енергією сонця. Рідко
зустрічаються кристали аквамарину ніжно-голубого кольору та
безбарвні гошеніти. Одні з найпопулярніших серед відвідувачів музею є
надзвичайної краси оливково-зелені прозорі берили «Апостоли Петро і
Павло» та «Академік Лазаренко».
2001 р. шість іменних зразків колекції – чотири унікальні кристали
топазу і два кристали берилу – занесені до Державного реєстру України,
на них оформлені спеціальні свідоцтва. А 2004 року їх зарахували до
Історичного фонду дорогоцінних металів і коштовного каміння України.
Не менший захват викликають мінерали та гірські породи, видобуті
в різних куточках світу. В музеї демонструються голубі аквамарини з
Бразилії та Пакистану, буро-жовтий гіпс з Польші, соковито-зелений
уральський малахіт, яскраво-червоний рубін з Бразилії, зеленуватоблакитна бірюза з Середньої Азії. Заворожують погляд агати: тонкі
365

пластинки з ритмічно-зональних шарів нагадують загадкові печери;
руїнний агат схожий на старовинну гравюру з зображенням башт замку;
агат-моховик навіює образи казкових рослин. Любителі каменів можуть
помилуватися виставленими у вітринах різноколірними гранатами,
зразками фіолетового чароїту та ніжно-зеленого амазоніту, небесного
лазуриту, ісландського шпату та багатьма іншими представниками світу
мінералів.
І нарешті завершальний акорд – п’ята зала, де експонуються
прикраси та вироби з дорогоцінного та декоративного каміння: намиста
з моріону, гірського кришталю, яшми, малахіту, оніксу, підсвічники з
родоніту, маріуполіту; вази зі змійовика, селеніту, оніксу; скриньки з
обсидіану, унакіту.
Особливе місце в залі займає сонячний камінь – бурштин. У вітринах
музею виставлені вироби та зразки бурштину Клесівського родовища
– першого промислового родовища сонячного каменю в Україні.
Українському бурштину властива велика різноманітність розмірів
(окремі зразків сягають до 200 мм), забарвлення – від безбарвного і
білого через різні відтінки жовтого та червоного до майже чорного – і
форм. Справжньою окрасою зали є вітрина, що демонструє вироби з
самоцвітів Волинського родовища. Прекрасно ограновані оливковозелені берили, унікальні топази, кварц різних кольорів. Відвідувачам
важко відвести погляд від переливчастої гри світла на блискучих гранях.
Мінералогічний музей слугує базою для популяризації геологічних
знань серед різних верств населення. Постійними його відвідувачами є
учні середніх шкіл, гімназій, коледжів, вищих навчальних закладів як
України, так і сусідніх держав (Польша, Росія), сюди часто приїздять
учасники різних наукових форумів, іноземні делегації.
Тут не можна не згадати Книгу відгуків закладу. Читаючи її,
проймаєшся гордістю за нашу державу, за геологів-ентузіастів, які
протягом більше ніж півстоліття створили і зберегли цю унікальну
колекцію, що сьогодні є однією з кращих в Україні.
І був правий визначний геолог, один із провідних спеціалістів по
пегматитах О.Є.Ферсман, коли говорив, після відкриття топазів на
Волинському родовищі, що «...те, що раніше становило гордість і єдину
прерогативу Уралу, зараз у великій кількості є в Україні (на Волині)».
Сьогодні з упевненістю можна стверджувати, що Волинське родовище
відноситься до одних з найунікальніших покладів дорогоцінного
каміння в світі.
Музей коштовного і декоративного каміння й нині продовжує
наукову та навчально-просвітницьку діяльність. Розпочалася робота з
перегляду музейних колекцій, комп’ютеризації каталогів, створення
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бази даних, триває модернізація музею. З кожним роком поповнюється
експозиція.

ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗЕЇВ В УМОВАХ ДІЇ ЗАКОНІВ ПРО
ДЕКОМУНІЗАЦІЮ
Янкович І.А.
Музеї як соціокультурні інститути знаходяться у постійній
взаємодії з суспільством, реагуючи на зміни і впливаючи на нього.
Закони про декомунізацію поставили багато запитань про подальше
функціонування музеїв та зачепили болючі проблеми сьогодення.
Питання про концепції створення та інтерпретації музейних експозицій
залишається відкритим.
Процес декомунізації і особливо музейної декомунізації досить
новий і невивчений. Не дивлячись на те, що пройшло вже більше
року з часу прийняття пакету законів про декомунізацію, в мережі
Інтернет з'являються лише поодинокі публікації на цю тему, найчастіше
пов'язані з діяльністю Українського інституту національної пам'яті,
який опікується цією проблемою, та дискусії в Українському кризовому
медійному центрі. На місцях ця проблема є болючою і досить широко
обговорюється, але публікацій для різнопланового аналізу ще бракує.
21 травня 20016 року в дію вступили Закони України, які були
прийняті одним пакетом і вже ввійшли в історію під назвою “закони
про декомунізацію”. Втілення їх у життя означає, що Україна пориває
з радянським минулим, країна позбавляється від комуністичної
символіки, а доступ до архівів буде відкрито. З'являються імена нових
героїв у нових назвах вулиць, знімаються з обліку і зникають пам'ятники
– гіпсові тиражовані і створені всесвітньо відомими майстрами, нова
інформація про минулі злочини змінює ставлення до нашої історії.
Не дивлячись на схвалення законів, все-таки їх сприйняття складне
і болюче, особливо для людей похилого віку. Постає проблема людської
пам'яті з її, до речі, терапевтичним ефектом та зв'язку поколінь. Для музеїв,
які завжди були тим мотузочком, який поєднує минуле з прийдешнім,
постало також багато запитань. Неоднозначне і ставлення до цих законів
науковців. Понад 60 науковців та експертів з української тематики з
Європи, США та Канади у відкритому листі [4] закликають президента
Петра Порошенка не підписувати «декомунізаційні закони». На думку
вчених, ці закони були ухвалені поспіхом, без належного обговорення
в суспільстві, суперечать праву на свободу слова і політизують історію.
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В кожному музеї, особливо в тих, що були створені в 60-70-х
роках ХХ століття, зберігається значна кількість документів і творів
радянських часів, деякі невеличкі краєзнавчі музеї майже повністю
заповнені експонатами про соціалістичну епоху. Не дивлячись на те,
що музейні збірки не підпадають під дію декомунізаційних законів,
все-таки експозиції та їхня інтерпретація будуть зазнавати змін. Яким
шляхом піде українське музейництво? Сховає на довгий час всі ознаки
радянських часів, або буде виставляти тільки негаразди комуністичного
минулого (чи не стоїмо ми на порозі нової політизації суспільства), а
може настав час звернутись до функції естетичної насолоди і зосередити
всі свої сили на розважальних заходах?
Це питання досить активно обговорюється в музейних колах і,
насамперед, стосується краєзнавчих та історичних музеїв. Але зміни
ідуть дуже повільно, та і сама дискусія зробила тільки перші кроки.
Крім проблем на загальнодержавному рівні постають проблеми і в
самих музеях: по-перше в колекції може бути недостатньо матеріалу
для всебічного висвітлення всіх етапів людської історії, а по-друге,
проблемою є ставлення музейників до змін. Уявіть собі людину, яка,
наприклад, збирала і вивчала документи про будівництво якогось заводу
30-тих років минулого століття. Перед нею постає історія не тільки
епохи, яка тепер засуджується, а і долі людей, які будували і працювали
на цьому містоутворюючому підприємстві з усіма їх радощами і
негараздами, людей, зі своїми ідеалами і переконаннями, які прагнули
і добивались величезних успіхів в науці і на виробництві в тих умовах
що склалися. Для такого дослідника історія заводу не нудна розповідь
про нікому не цікаві соціалістичні часи, а жива історія. Крім того, не
останню роль грає думка громади. В деяких музеях в експозицію часто
приходять бабусі, які перевіряють, чи не поділи кудись портрет їхнього
родича – колишнього передовика виробництва. І тоді з'являється фраза:
“не забирайте в нас нашу історію”, яка вказує на розірваний зв'язок
поколінь. На жаль, тут ми стикаємось з тонкою гранню між ностальгією
і позицією.
З іншого боку, у музейних науковців, з відкриттям архівів репресивних
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, з'явилась
змога заповнити багато білих плям і повернути людству забуті і замовчувані
імена, а також з'ясувати як склалася доля багатьох непересічних
особистостей, чиє життя потрапило в жорна комуністичної машини. А
скільки їх було, безвинно засуджених патріотів, якими зараз пишається
весь світ... Слід згадати хоча б бойчукістів, які після значного успіху на
виставках в Парижі, на батьківщині були засуджені за “контреволюційний
традиціоналізм”, або поетів розстріляного відродження.
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В площині поставленої проблеми є ще одне питання, наслідки якого
проявляться тільки згодом — подальше формування музейних колекцій.
Нам залишається сподіватись лише на професіоналізм і неупередженість
музейних співробітників.
“У всіх музеях країни мають бути змінені експозиції з урахуванням
декомунізації. Тепер ми повинні демонструвати нові підходи і показувати
боротьбу за незалежність і боротьбу громадян за свободу уже після
здобуття незалежності”, – зазначив міністр культури В. Кириленко в
інтерв'ю УНН, і додав, що експозиції будуть переглядатись не тільки в
музеї історії України, а й у кожному обласному музеї [6].
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ДОВГОТРИВАЛІ ВИСТАВКОВІ ПРОЕКТИ
ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Ярова В.С. (Харків)
Харківський художній музей – один з найстаріших і найцінніших
за складом мистецького зібрання музейних закладів України, фонди
якого сьогодні налічують понад 25 тисяч творів видатних українських,
російських, західноєвропейських майстрів живопису, графіки,
скульптури, декоративно-прикладного мистецтва XVI - XXІ ст.
Важливою складовою діяльності Харківського художнього музею,
як і будь-якої музейної інституції, є виставкова робота. Саме актуальність
та якісне наповнення експозиційних проектів визначають «обличчя»
музею, ставлення до нього у сучасному культурному середовищі міста.
Зрештою, й інші напрямки музейної презентації, як то комунікативний,
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видавничий тощо, значною мірою залежать від виставок, які представляє
музей.
Харківський художній музей протягом тривалого часу веде
активну експозиційну діяльність, щорічно проходить понад п’ятдесят
різноманітних за тематикою та характером експонатів виставок.
Намагаючись зробити цей напрямок роботи максимально цікавим
та пізнавальним, співробітниками музею було впроваджено низку
довготривалих проектів, кожен з яких передбачає організацію виставок,
об’єднаних спільною ідеєю, метою, орієнтацією на певну глядацьку
аудиторію.
Значною
популярністю
завжди
користуються
виставки,
що презентують творчість зарубіжних майстрів та проходять в
межах музейної програми «Мистецький Всесвіт». Так, за останні
роки яскравими подіями культурного життя міста стали наступні
експозиції: «Виставка пам’яті німецького художника Й.А. Клейна.
Графіка», «Альбрехт Дюрер. Містичне та реальне» до 545-річчя від
дня народження художника, «Французька наполеонівська карикатура
початку ХІХ ст.» та виставка фотографій Олександри Новоселофф
«Стіни між людьми» (що відбулися в межах фестивалю «13-та
Французька весна в Україні»), «Пінакотека» (твори вірменських митців
ХХ – ХХІ ст.). Під час організації зазначених виставок музей активно
співпрацював з рядом державних та громадських установ: ГО «Альянс
Франсез м. Харкова» (Alliance française de Kharkiv), посольство Франції
в Україні, Почесне консульство республіки Вірменія в Харківській
області, культурно-просвітницький центром «Дім Нюрнберга» (Харків),
«Спілка Побратимства Харків-Нюрнберг» (Нюрнберг, Німеччина).
Одним з найуспішніших вважаємо проект «Творчі здобутки
харківських митців у контексті європейської культури» – цикл виставок,
пов'язаних з творчим доробком майстрів, представників місцевої
художньої школи сучасного та минулого часу. Відомо, що Харків –
справжній центр художнього життя України та має тривалі традиції
образотворчості. Підтримуючи інтерес до культурного надбання регіону,
спадщини видатних художників-харків’ян, музей постійно експонує їх
твори. 2016 року такими експозиціями стали: «Живописні елегії Петра
Левченка», до 160-річчя від дня народження майстра, «Поет земного
раю» – виставка творів М.А. Беркоса до 155-річчя від дня народження
художника, «Українські учні А.І. Куїнджі: Віктор Зарубін та Євген
Столиця» до 150-річчя від дня народження В. Зарубіна. Підготовка
подібних експозицій активізує науково-дослідну роботу музейників,
що має результатом важливі атрибуції, актуальні публікації, участь у
наукових конференціях та семінарах.
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Сьогодні осередками, що акумулюють творчу енергію багатьох
місцевих живописців, графіків, скульпторів, є Харківська державна
академія дизайну і мистецтв, Харківська організація Національної спілки
художників України, мистецькі об’єднання. Тож метою виставкового
проекту «Творчі здобутки харківських митців у контексті європейської
культури» є також презентація широкій, різноманітній аудиторії
образотворчого доробку представників сучасного художнього процесу
Харкова. Зазвичай експонування творів супроводжується динамічною
комунікаційною програмою. Особливу зацікавленість відвідувачів
музею викликають зустрічі з авторами, оскільки, враховуючи різний
рівень підготовки аудиторії, часто сучасні твори мистецтва потребують
коментарів, вербального викладення образотворчих концепцій. В
межах цього експозиційного проекту було представлено твори багатьох
талановитих харківських митців: М. Алатарцева, В. Семиноженка, В.
Оглобліна, В. Шапошнікова, В. Ігуменцева, М. Попова та ін.
«Культури без провінцій не існує» – таку назву отримав цілий
комплекс заходів, спрямованих на популяризацію образотворчого
мистецтва у районах області та організацію виставок творів народних
майстрів з провінції. Співробітниками відділу народного мистецтва
Слобожанщини ХХМ ведеться тривала робота з дослідження різних
видів народної творчості, підтримуються зв’язки з членами Національної
спілки народних майстрів України. Саме їх художнє надбання (вишивка,
соломоплетіння, писанкарство, різьблення по дереву та ін.) дозволяє
створити візуально ефектні та насичені теплою емоційною атмосферою
експозиції.
Результатом багаторічної співпраці Харківського художнього
музею з приватними збирачами художніх цінностей Харкова та України
став виставковий проект «Музей і приватні колекції», що 2014 р. мав
декілька яскравих подій, які надовго запам’яталися музейникам та
відвідувачам. До таких належить виставка «Художники авангарду
й українська вишивка», що представила відтворений сучасними
майстрами вишивки експеримент співпраці художників-авангардистів
1910-х років з народними майстрами. Автором ідеї і куратором
проекту була доктор мистецтвознавства Т. Кара-Васильєва (ІМФЕ
ім. М. Рильського НАН України. Київ), а відшили в матеріалі ескізи
художників-авангардистів сучасна художниця В. Костюкова й інші
майстри Інституту декоративного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
(Київ).
Особливим ставленням відзначено роботу музейників під час
підготовки виставок в межах експозиційної програми «Незабуті імена
земляків», головним підґрунтям виникнення якої було прагнення
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вшанувати та, одночасно, ввести до сучасного мистецького контексту
твори харківських майстрів ХХ століття. Найчастіше поштовхом для
експонування творів того чи іншого майстра є відзначення ювілейних
дат, так 2015 – 2016 рр. було представлено творчий доробок видатних
місцевих майстрів Г. Томенка, Л. Чернова, С. Солодовника, М. Бурачека,
Є. Трегуба, Г. Цапка, А. Страхова, В. Греченка, Д. Овчаренка. Живопис
і графіка з музейного зібрання та приватних колекцій унаочнили
своєрідність творчих пошуків яскравих представників харківської
художньої школи, їх жанрові пріоритети та художньо-образні
особливості творів.
Напевно, випереджає всі інші за кількістю організованих щорічно
виставок арт-проект «Митці майбутнього», історія якого налічує близько
20 років. Дана програма орієнтована на підтримку юних талантів, які
сьогодні навчаються в спеціалізованих школах, студіях образотворчого
мистецтва, творчих майстернях, у Харківському художньому училищі
або на перших курсах Харківської державної академії дизайну і
мистецтв. Розуміючи важливість підтримки тих, хто тільки починає свій
творчий шлях, музей надає можливість оприлюднити певні досягнення,
результати навчального процесу, іноді, показати роботи, що виникли під
час пленерів та творчих подорожей. Невід’ємною частиною програми
«Митці майбутнього» є урочисті відкриття виставок, що перетворюються
на свято не тільки образотворчого, а й інших мистецтв – музики, співу,
художнього слова. Тобто, проект стає платформою творчого розвитку
багатьох обдарованих дітей та юнаків.
Таким чином, у Харківському художньому музеї тривалий час діє
декілька виставкових проектів, націлених на широке залучення різних
за інтересами та естетичними потребами відвідувачів. Адже, головне –
зберегти живий зв'язок з аудиторією, щоб кожна виставка стала діалогом,
цікавим і музею, і глядачу.
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