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ПРИРОДНИЧІ ДИЛЕРИ ЯК ПОДВИЖНИКИ
МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
Анфімова Г.В.
У публікації повідомляється про природничих дилерів другої поло
вини XIX - початку ХХ століть, завдяки діяльності яких освітні заклади
та музеї в багатьох куточках світу придбали чудові колекції, що зберег
ли своє наукове, практичне, навчальне та історичне значення.
Мотивом для написання повідомлення стали унікальні, прекрас
ної збереженості, старовинні закордонні колекції, що зберігаються у
відділі геології Національного науково-природничого музею НАН
України (ННПМ НАНУ), історія створення та надходження яких до
музею сягає середини ХІХ століття і діяльності дилерів-натуралістів.
Ці старовинні закордонні колекції надійшли від Геологічного ка
бінету (виокремився з Мінералогічного кабінету у 1891 р.) Київського
інституту народної освіти (КІНО), створеного на базі Імператорського
університету Св. Володимира у 1920 р. В свою чергу, до Мінералогіч
ного кабінету колекції надходили поступово, шляхом закупівлі, від
природничих дилерів (дилерських фірм), а саме: фірми Кранца (Krantz)
(Бонн, Германія), Steeg reuter (Гамбург, Германія), фірми Штюрца (B.
Stürtz) (Бонн, Германія), Фойхт и Гохгеданг (Voigt i Hochgesang) (Гет
тінген, Германія), фірми J. Böhm (Відень, Австрія), фірми В. Маухера
(Мюнхен, Германія), фірми «Гребеля и Вендлер» (Женева, Швейца
рія), фірми Фінк (Антверпен, Бельгія), фірми «Mineralien-Niederlage
der Bergakademie» (Фрейберг, Германія) та інших, протягом другої
половини XIX - початку ХХ століть [1].
Серед цих колекцій - мінералогічні, петрографічні, а також зібрання
викопних решток, метеоритів, мікропрепаратів (шліфів) гірських порід.
Протягом свого існування колекції пройшли через різні установи,
неодноразово були об’єктами розподілу між ними; при цьому переда
вання колекцій супроводжувалось їх переміщенням із однієї будівлі до
іншої, вони зазнали навіть евакуації у 1915-1916 рр., а за часів окупації
Києва (1941-1943 рр.) їх значна частина була втрачена.
Серед колекцій, що складають палеонтологічний фонд відділу ге
ології ННПМ НАНУ, дотепер збереглися колекції фірми Кранца: №
396, що включає 23 одиниці зберігання, № 565, яка вміщує понад 2000
одиниць зберігання, № 701, 29 одиниць зберігання. Є і інші старовинні
зарубіжні колекції викопних решток, створені, імовірно, також дилерами-натуралістами. В даний час ведеться архівна робота відносно
з’ясування більш детальної історії їх надходження до музею.

3

Колекції, що збереглися, відрізняє чудова якість їх виготовлення:
зразки з викопними рештками несуть сліди технічної обробки породи,
що їх вміщує, і майстерно препаровані, кожен укладений в коробку за
розміром зразка, супроводжується фірмовою етикеткою, йому присво
єно фірмовий номер. Зразки мають чітку географічну прив'язку, вказа
но відклади, з яких відібрано зразки, та вік. Значна частка решток вико
пних організмів визначена до виду. Більш того, здійснено посилання на
зображення цих видів в палеонтологічній літературі, що підвищує нау
кову цінність колекцій. Слід зазначити, що цим закордонним колекціям,
виходячи з їх наукової цінності, науковці-сучасники відводили другоря
дну роль, розглядаючи їх як порівняльний науковий матеріал. Проте,
через чудовий ступінь збереженості зразків, колекції набули найважли
вішого експозиційне значення. Зразки, що складають колекції, відрізня
ються репрезентативністю, атрактивністю, експресивністю, є доступни
ми для сприйняття і осмислення широкими верствами населення.
Колекції, створені дилерськими фірмами, зберігаються в даний
час в музеях по всьому світу, особливо в Європі і Північній Америці.
Передумовою виникнення дилерських фірм, що пропонували пре
дмети природознавства, був, в першу чергу, розвиток традиції колекціо
нування цих предметів. Зростання цього процесу, яке розпочалось в
XVIII столітті, поширилось і на XIX століття, набуваючи при цьому
більш наукового ухилу. Природознавство тоді цілком спиралося на збір і
дослідження колекцій. Крім того, наприкінці XIX століття відзначався
безпрецедентний ріст музейного руху, що проявлялося в створенні,
укрупненні та поширенні науково-природничих музеїв по всьому світу.
Музейні предмети, поміщені в експозиціях, були покликані не тільки
дивувати, вражати відвідувачів, а й пояснювати явища природи, задоку
ментовані в цих предметах, тобто виконувати освітню (дидактичну)
функцію. Так, в Лондоні, у Південному Кенсінгтоні, відкривається При
родничий музей (British Museum (Natural History)). Ростуть і розвива
ються (в першу чергу, завдяки розширенню колекційного фонду) музеї
континентальної Європи: Naturhistorisches Museum у Відні, the Museum
dHistoire Naturelle в Парижі, Musee Royal d'Histoire Naturelle de Belgique
в Брюсселі, Національний музей у Празі і багато інших.
Крім того, створюються кабінети (музеї) при університетах і шко
лах, які починають формувати природничі колекції як для наукової
роботи, так і в освітніх цілях. Науково-природничі колекції для музеїв
і університетів створювались не тільки науковцями особисто, але й
були придбані, в значній мірі, шляхом закупівлі предметів природо
знавства. Отже, був сформований попит на предмети природознавства,
який, в свою чергу, породив пропозицію. Цю функцію пропозиції взя
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ли на себе дилери-натуралісти. Для позначення такого роду діяльності
в німецькій мові навіть з'явилися терміни «№ШгаИепШпгї1ег» і
«ХаішаІіепЬапШи^».
Природничих дилерів було дуже багато. Про масштаби цього ви
ду діяльності свідчать такі кількісні показники. Тільки в Берліні в 1895
р. налічувалося одинадцять таксидермістів і п’ятдесят два природничі
дилери, в Бреслау (сучасний Вроцлав у Польщі) - вісім, в Лейпцигу вісім, у Відні - тридцять три, в Будапешті - три, в Лондоні було зареє
стровано двадцять шість таксидермістів і дилерів тільки в області зоо
логії, в Парижі - сімнадцять «натуралістів» [2].
Кожна з фірм прагнула зайняти свою «нішу» на ринку товарів і
послуг, тому напрямки і характер діяльності природничих дилерів
були дуже різними. Так, у одних ця діяльність була близькою до нау
кової, та колекціонування набувало наукового характеру. Інші мали на
меті здивувати, захопити відвідувача спогляданням природничих пре
дметів і організовували свій музей-магазин в традиції колекціонування
XVII століття («кунсткамери»). Треті результатом та досягненням
свого бізнесу вважали створення колекцій для університетів, кабінетів
і навіть цілих музейних експозицій.
Узагальнюючи наявну інформацію про природничих дилерів,
можна зробити наступні висновки.
Загальною особливістю діяльності природничих дилерів зазначе
ного періоду є тісний зв'язок між торгівлею і науковим колекціонуван
ням. Часто важко було провести межу між натуралістом-дилером і
натуралістом-вченим: дилери мали спеціальну природничу освіту,
співпрацювали з видатними вченими-сучасниками, створювали науко
ві (систематизовані) колекції, дидактичні матеріали та засоби навчання
для початкової, середньої школи і університетів; зі своєю продукцією
брали участь в міжнародних виставках і ярмарках.
Серед дилерів-натуралістів були ті, які мали вузьку спеціалізацію,
наприклад, на геологічній продукції (фірма Кранца), або на ботанічних
моделях (фірма Бренделя), а також ті, які пропонували широку номен
клатуру природничої продукції. Наприклад, природничий дилер Вац
лав Фріч пропонував мінерали, гірські породи, викопні рештки, навча
льні (дидактичні) матеріали і засоби навчання з порівняльної анатомії,
інші матеріали по зоології (включаючи скелети тварин, вологі препа
рати, опудала, комах); його фірма виробляла різноманітні моделі (фі
зичні моделі форамініфер, скляні моделі м'якотілих тварин, моделі
кристалів, гальванопластичні моделі викопних амфібій і рептилій),
предмети археології та їх копії, обладнання, інструменти для препару
вання та колекціонування, а також відбору зразків [2].
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Для забезпечення свого бізнесу природничі дилери організовували
дальні подорожі, приймаючи в них особисту участь, а також встановлю
вали контакти з мандрівниками і колекціонерами за кордоном, які забез
печували прямі поставки продукції з багатьох куточків земної кулі.
Вони володіли магазинами, через які здійснювали торгівлю.
Природничі дилери були не тільки постачальниками предметів
для різних музеїв, але й їх дарувальниками.
Нарешті, характерною рисою бізнесу нерідко був його сімейний
характер і спадкоємність. Деякі з дилерських фірм, що з ’явились у XIX
столітті, існують й досі.
Як і будь-який вид бізнесу, діяльність дилерських фірм була наці
лена на отримання прибутку, але, поза всяким сумнівом, вона внесла
вагомий вклад в розвиток природознавства другої половини XIX початку XX століть і залишила дуже яскравий слід в становленні бага
тьох музеїв, включаючи і ННПМ НАНУ.

Література
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influence on collecting natural history. Journal o f the History o f Collec
tions, 1(17): 23-43.

МУЗИКА В ЗАПОРІЗЬКОМУ МУЗЕЇ-ГАЛЕРЕЇ
ПРИКЛАДНОЇ КЕРАМІКИ ТА ЖИВОПИСНОЇ ТВОРЧОСТІ
ІЛЛІ Й ОЛЕКСІЯ БУРЛАЙ
Баталкіна В.І.
Обов’язковою складовою діяльності музейного педагога є творчий
підхід до викладання дисциплін із історії музичної культури, науки і
техніки з метою трансляції культурних цінностей наступному поко
лінню. На основі проведених 20-ти музичних концертів в приміщенні
Запорізького музею-галереї прикладної кераміки і живописної творчо
сті Іллі та Олексія Бурлай в рамках проекту «Музей і школа» з 2010 р.
по 2020 р. можна провести приклад культурно-педагогічної та науко
вої діяльності з метою формування та розвитку творчої особистості
(інформація на сайті www.museum-gallery.org).
Музика завдяки своїй інтернаціональній мові знаходить відгук в
душі кожної людини, адже музика - це вид мистецтва, що втілює
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ідейно-емоційний зміст у звукових художніх образах. Музика - це
мистецтво динамічне, виразне, слухове (за сприйняттям). Заслуговує
на увагу проблема специфічності «матеріалу» музики, або мови музи
ки [1, с. 24]. Історія музичного мистецтва нерозривно пов’язана з істо
рією арифметики і геометрії, астрономією, граматикою, риторикою,
логікою. Характерно, що в античні часи музика відносилася до сфери
математичних знань. Музична теорія математизма та числової симво
ліки середньовіччя спирається на основні положення естетики Авгус
тина: число є основа краси, яку ми сприймаємо за допомогою слуху та
зору. Міждисциплінарний підхід до процесу пізнання історії мистецтв
і наук на початку ХХІ століття, дякуючи новим інформаційним техно
логіям, дає змогу розкрити нові можливості для творчого процесу і
розкриття духовної особистості. [2,с. 12-16]. Відомий німецький філо
соф, математик, лінгвіст, фізик і мовознавець Готфрід Вільгельм Лейбніц (нім. Gottfried Wilhelm Leibniz) писав: «Музика - несвідома впра
ва душі в арифметиці». Герберт Хейде (нім. Heyde Herbert) автор нау
кової книги «Musikinstrumentenbau: 15.-19. Jahrhundert: Kunst,
Handwerk, Entwurf» звертає увагу читача на те, що музична культура
є частиною історії людства, а музичні інструменти пов'язані з нею
двома чинниками, а саме музикою та способом формування матеріаль
них культурних цінностей. Тому при розгляді музичних інструментів
треба дивитись ширше, ніж це має робити історик музики при дослі
дженні музичної спадщини. В музичному інструменті сконденсовані
набуті суспільством думки [3, с.7-11]. Матеріал музичних інструмен
тів, який є фізичною основою музики, в руках майстра перетворюється
на витвір мистецтва. Але не знаючи арифметики, майстер не доведе
його до завершеності і музичний інструмент не побачить світ.
18 вересня 2009 р. відбувся перший концерт, проведений в Музеїгалереї на честь Марії Хілтманн до роковин від дня народження. Під
старовинним склепінням лунали мелодії з музичних творів Й.С. Баха,
В.А. Моцарта та Едварда Гріга у виконанні Сергія Андрєєва на старо
винному музичному інструменті (органі). До речі, експозиція музич
них інструментів в музеї-галереї привертає увагу відвідувачів незви
чайною подачею - поряд з архітектурно-будівельною керамікою вис
тавлений родинний орган.
В 2010 році розпочато втілення авторського проекту «Музей і школа»
під керівництвом засновника музею Валентини Іллівни Баталкіної. Проект
розрахований на 10 років тісної співпраці між Музеєм-галереєю та загаль
ноосвітніми і музичними школами, школами мистецтва, училищами і
вишами України та зарубіжжя щодо естетичного виховання підростаючо
го покоління з метою трансляції культурних цінностей.
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29
травня 2010 р. відбувся класичний концерт «Витоки музики».
Прозвучали музичні твори у виконанні вихованців та учителів ЗДМШ
№ 6. «Силу емоційного впливу можна порівняти лише з хвилею, яка
тебе захоплює і несе в прекрасну далечінь» - так висловилась про про
ведений її учнями концерт викладачка музичної школи О.В. Рибалова.
18 червня 2010 року на відкритті виставки «150 портретів до живо
писних творів О. Бурлай» вихованці Запорізької дитячої музичної школи
під керівництвом викладачів Е.І Семенової та О.В. Рибалової виконали
твори відомих композиторів, а студент ЗМУ ім. П. Майбороди А. Полулях познайомив відвідувачів виставки з історією класичної музики.
28 листопада 2010 р. було проведено концерт «Від старовини до
модерну» на честь 70-річчя творчої діяльності запорізького митця
Миколи Опанасовича Кармазя. Творча зустріч відомого художника з
юними музикантами и художниками нашого міста відбулась в рамках
фестивалю дитячої творчості «Будинок моєї мрії».
18 червня 2011р. Музичним концертом «Музика в живопису» в за
лах музею розпочалось відкриття виставки «Кераміка й архітектура».
Звучали всесвітньовідомі мелодії у виконанні учнів та вчителів музич
ної школи № 6.
Серпень 2011 р. Відбувся музичний концерт студентів Московско
го архітектурного інституту. Гурт «13/8» під керівніцтвом Дмитра
Андрєєва виконав музичні композиції, присвячені виставці «Кераміка
й архітектура».
2 вересня 2011 р. Концертом класичної музики в День Знань відк
рився фестиваль малюнку «Мій Дніпрогес». У стінах Музею-галереї
пройшла творча зустріч відомих митців Запорізького краю з учнями та
педагогами ЗДМШ № 6 та ЗНВК «Мрія», з нагоди початку нового
навчального року.
2012 р., січень. Впродовж двох років, в рамках співпраці музею з
Запорізькою музичною школою № 6, в музеї-галереї проходять музич
ні зустрічі, на яких учні школи мають змогу виконати музичні твори
відомих авторів перед широкою аудиторією. «Спільні зустрічіконцерти в музеї стали святому натхнення та дали відчути себе прові
дниками світового, національного та сучасного мистецтва» - так за
значила в своїй книзі «Співпраця музею та школи» педагогиня зі ста
жем викладання понад 30 років, Рибалова О.В. В її виконанні під скле
пінням Музею-галереї звучали музичні твори відомих композиторів.
1травня 2012 р. Музичним концертом вихованців ЗДМШ №6 «Ро
ялю - 300 років» відкрилась 5-та тематична виставка «Мій Дніпрогес»,
яку присвячено четвертій річниці з дня відкриття Музею-галереї. При
сутні на виставці художники, педагоги, школярі-музиканти слухали
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твори Й.С.Баха, Г. Перселла, Ж.Ф.Рамо, Л. Бетховена, В. А. Моцарта,
П.І.Чайковського, Я.Бобалик, С. Крупа-Шушаріної, Н.Торопової.
17 березня 2013 рамках фестивалю творчості «Школа майбутньо
го» пройшов концерт в честь 140-річчя від дня народження відомого
композитора С.В. Рахманінова. У виконанні учнів та викладачів
ЗДМШ №5 і №6, Школи мистецтв №1 прозвучали твори С. Рахманіно
ва, І. Баха, Д. Шостаковича, Е. Гріга, Майера, В. Птушкіна, Ф. Вольфарта, П. Цильхера, Г. Бєлова, Навина, які дозволили слухачам відчути
«чисту» інструментальну музику, життєвий зміст якої є передача в
абстрактних музичних образах явищ дійсності.
3 червня 2013 р. Музичним концертом класичної музики урочисто
відкрито 6-у тематичну виставку «Школа майбутнього», присвячену 5
й річниці від дня відкриття Музею-галереї. Концерт підготовлений
педагогами ЗДМШ № 6 Рибалов і Ісіоновою. Їх вихованці виконали
відомі музичні твори.
28 липня 2013 Відбувся концерт на честь дев'яносто п'ятої річниці
від дня народження художника Олексія Петровича Бурлай. Під скле
пінням залу Музею-галереї, біля сімейного органу рідні художника і
гості музею змогли послухати музичні твори Баха у виконанні Сергія
Андрєєва і познайомитися з багатогранною творчістю А.П. Бурлай.
Також відбулася творча зустріч митців і педагогів з учасниками виста
вки «Школа майбутнього».
Травень 2014 р. Четвертий фестиваль творчості закінчився конце
ртом, який був присвячений 6-ї річниці з дня відкриття Музею-галереї
і сьомій тематичній виставці «Мистецтво ремесел». У концерті брали
участь вихованці та викладачі музичних шкіл міста Запоріжжя: Рибалова О.В., Ісіонова А.І., Дьяконова Н.М., Семенова Е.І., Степурко Т.Н.
26 жовтня 2014 р. Проведено музичний концерт «Сонячні промені
в кольорах веселки» до однойменної виставки дитячого малюнка.
«...Так дитячі музичні концерти в цегляному склепінні музейного при
міщення дають можливість побачити і розкрити творчі грані особисто
сті. Ось і вихованці Запорізьких дитячих музичних шкіл проявили себе
не тільки як музики, а й побували в ролі художників, залишивши на
згадку малюнки із зображенням райдужних музичних інструментів»
(Марина Карнацька).
30
травня 2015 р. Концерт «Історія органу», до 100-річчя від дня
народження Марії Хілтманн, почався музичним твором композитора
Баха «Сициліана», який виконав Сергій Андрєєв на старовинному
сімейному органі. У музичному концерті також взяли участь учні та
викладачі Запорізьких музичних шкіл № 5 та № 6. У концертній про
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грамі звучали твори В.А. Моцарта, Баха, ІФ.Е Баха, О.Корелі, Ж.-Б.
Люллі, І. Пахельбеля, Дж. Фрескобальді.
21
травня 2016 р. Відбувся музичний концерт «Музика і матема
тика». Вихованці ЗДМШ № 5 і № 6, школи мистецтв № 1 і їх педагоги
Рибалова О. В., Брик Л. В., Дьяконова Н. М., Коваль Е.А. відкрили 7-й
фестиваль творчості «Природнича колористика», в якому прозвучали
твори композиторів Баха, Л. Бетховена, Гайдна, К.Черні, Ф. Ліста, І.
Берковича, Е. Гріга, Е. Сигмейстера, М. Шмітца і ін.
28 травня 2017 р. Фестиваль дитячого малюнка «Чарівні фарби»
відкрився музичним концертом «Весняні мелодії». У виконанні шко
лярів і педагогів музичних шкіл міста Запоріжжя прозвучали прекрасні
твори відомих композиторів.
30 травня 2018 р. Музичним концертом «Музика та архітектура» у
виконанні учнів та вчителів музичної школи ЗДМШ № 6 відкрився
новий фестиваль малюнка «Шлях до зірок».
26 травня 2019 р. Музичним концертом вихованців ЗДМШ № 6
почався 10-й фестиваль дитячої творчості «Дивна природознавство».
Після концерту юним музикантам провели екскурсію по музею, а свої
емоції і враження вони відтворили в кольорових малюнках.
1-го квітня 2021 року у концерті присвяченому 10-річчю проєкту
«Музей і школа» (2010 - 2020 учбові роки) взяли участь учні ЗДМШ №
6: Андреєва Вікторія (викладач Рибалова О. В.); Матюхіна Сабріна,
Хіневич Аліса (викладач Штанько Н. Г.); Хижняк Катерина (викладач
Семенець О. П.); Теплухін Данило, Іванова Марія (викладачі: Зензіна
М.Л., Федорова Л.Т.); Чудновець Валерія, Літвиненко Анатолій (викла
дачі: Рибалова О. В. Левченко О.І.); Ващенко Тимофій, (викладач Сав
ченко Є. Г.). Міждисциплінарний підхід до процесу пізнання історії
музичного мистецтва та історії науки і техніки на початку ХХІ століття,
дякуючи новим інформаційним технологіям, дає змогу розкрити нові
можливості для творчого процесу і розкриття духовної особистості.

Література
1. Бакель Л. Фортепіанна музика XX ст./Бакель Л .- Л., 1976. 65 с.- С. 24
2. Баталкіна В. І., Андрєєв С., Андрєєва К. Вправи з музичного
мистецтва в науково-технічному музеї. 26 травня 2016 р. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Креативні індустрії в
сучасному культурному просторі», м.Київ. Видавн.: Національна ака
демія керівних кадрів культури і мистецтв. 230 с. С. 12-16.
3. Herbert Heyde. Musikinstrumentenbau: 15.-19. Jahrhundert : Kunst,
Handwerk, Entwurf / Herbert Heyde //Musikinstrumenten-Museum der
Karl-Marx-Universität. - Leipzig. Schriften. Band 1., 1986. - S. 7-11.
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НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПРОЕКТ МУЗЕЮ
ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
Баштова Л.С., Ільясова Л.С.
Метал - основа народного господарства. Він і сьогодні є фунда
ментом розбудови та розвитку суспільства, основним матеріалом, яким
користується людина. Історія ливарного виробництва налічує багато
тисячоліть, адже в давні часи люди намагалися виготовити якісні зна
ряддя для обробки землі та полювання на диких звірів. Якщо досліди
ти весь хід історії, легко помітити, що з розвитком цивілізації, підви
щенням добробуту суспільства збільшувалась потреба в металі. Про
фесія металурга в усі часи була почесною. Можна з впевненістю сказа
ти, що робота, пов’язана з отриманням металевих відливок, покращен
ням якості готових виробів, термічною обробкою здійснюється людь
ми відданими, знаючими, творчими, енергійними та ініціативними.
Тож представити історію лиття металів та видатні постаті в цій
галузі виробництва широкому загалу, зберегти накопичений досвід для
наступних поколінь дослідників та показати сучасні здобутки ливарної
галузі стало задачею музею ливарного виробництва, який було запро
поновано створити в Україні в 1990 році. З цією пропозицією виступи
ли
професори
Київського
політехнічного
інституту
(КПІ)
С. П. Дорошенко та А. П. Сьомик - учні засновника потужної україн
ської науково-педагогічної школи ливарного виробництва заслуженого
діяча науки і техніки УРСР, завідувача кафедри «Ливарне виробництво
чорних і кольорових металів» (в 1944-1974 рр.) професора Костянтина
Ілліча Ващенка (1900 - 1992) [1, С. 8]. Він підготував понад 80 канди
датів і 6 докторів технічних наук.
Школа ливарних технологій була створена у другій половині ХХ
ст. при кафедрі ливарного виробництва КПІ завдяки діяльності й таких
видатних учених, що працювали на металургійному факультеті (з
1975 р. інженерно-фізичний, нині Институт материаловедения и свар
ки им. Є. О. Патона), як М. З. Доброхотов, В. М. Свєчников,
В. Н. Гріднєв,
В. Ю. Васильєв,
Г. В. Самсонов,
В. І. Явойський,
В. Г. Пермяков, В. С. Кочо [3]. Вони зберегли та продовжили в КПІ
традиції, започатковані організатором металургійної спеціальності в
виші прогресивним вченим-патріотом В. П. Іжевським [1, С. 4].
Почесно, що серед випускників металургійного факультету КПІ є
академіки Національної академії наук України: О. О. Немошкаленко,
В. І. Трефілов, І. М. Карп, В. Л. Найдек, Ю. В. Найдич, В. В. Скороход,
П. С. Кислий, п’ятеро з яких очолили академічні інститути Академії наук.
Серед випускників факультету також 14 членів-кореспондентів НАНУ,
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більш ніж 140 докторів технічних і фізико-математичних наук, понад 500
випускників захистили кандидатські дисертації [2, С. 2]. Серед представ
ників його наукової школи - директори великих металургійних і машино
будівних заводів. Гордістю київської політехніки став її випускник
1910 року академік І. П. Бардін (1883-1960) - вчений зі світовим іменем,
організатор металургійної промисловості та науки в СРСР. Тож ініціатива,
яка пішла з КПІ щодо створення музею, була не випадковою.
Місія запропонованого до створення музею співпадає з місією
будь-якого сучасного технічного музею - це збір та збереження істо
рично значущих об'єктів ливарного виробництва, проведення дослі
джень з історії цієї галузі науки та техніки і пов'язаних з нею соціаль
них перетворень, вивчення діяльності й наукового доробку видатних
особистостей в галузі ливарних технологій. Таким чином, планува
лось, що музей ливарного виробництва стане загально визнаним міс
цем для наукового і технічного спілкування та обміну знаннями, а
також місцем конструктивного діалогу з суспільством.
Вивчаючи світовий досвід, бачимо, що в багатьох розвинених
державах існують музеї ливарного виробництва. Наприклад, в Угор
щині (Будапешт), Німеччині (Ільзенбург), Великобританії та ін. Є чу
дові музеї литих дзвонів в Пекіні (КНР) і Апольді (Німеччина), а також
функціонує музей художнього лиття в Ханау (Німеччина) [1, С. 84].
Металургійний комбінат у німецькому місті Фельклінген у
1994 році став першим індустріальним пам'ятником, включеним до
списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Ливарний завод
дзвонів в Уайтчепелі (Великобританія) з виставковою експозицією є
старішою діючою мануфактурою в світі з ливарною майстернею (за
снована 1570 р.), відкритою для проведення екскурсій.
Цікавим об’єктом є Музей металургійної промисловості в Череповці, заснований у 2015 році за ініціативою ветеранів заводу «Северс
таль». Це перший в Росії комплекс, де представлені унікальні експонати
на металургійну тематику. Експозиція про історію розвитку металургії
спроектована з використанням сучасних технологій. Тематичні зали
облаштовані аудіовізуальними інсталяціями, створеними на основі уні
кальних фото- і відео архівів, документів і артефактів. Поруч з новим
музеєм встановлено залізничний вагон - «будинок» (особистий кабінет і
спальня) Івана Бардіна, де відвідувачі можуть побачити умови у яких
жив академік - засновник металургійного виробництва в Череповці.
Є подібні металургійні музеї і в Україні. Зокрема, в Дніпропет
ровську (нині Дніпро) такий музей був заснований у 1985 році у при
міщенні Інституту чорної металургії. Він нараховує 22 тисячі одиниць
музейних предметів - документи, фотографії, речові експонати з істо
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рії металургії. Музей історії Донецького металургійного заводу був
створений у 1955 році, його фонд складає більше 3 тисяч експонатів. У
1971 році музею було присвоєно звання народного, серед його експо
натів сертифікат продукції 1900 року, оригінали фотографій Нижегородської промислової виставки 1896 року та ін.
Ініціатива створення музею ливарного виробництва в Києві була
виваженою. Натхненник цієї справи професор С. П. Дорошенко керу
вав кафедрою ливарного виробництва КПІ з 1974 по 1991 рік після
К. І. Ващенка. Він активно займався дослідженнями з історії ливарного
виробництва в Україні, художнього литва, відродженням забутих імен
і подій української історії. З-під його пера вийшли книги з технології
та історії ливарного виробництва в Україні та світі, зокрема «О литей
щиках» (1976), «Об искусстве литья и литейщиках» (1986), «Історія
художнього литва» (1998), «Древняя и всегда молодая профессия»
(1998). Він займався колекціонуванням виробів художнього литва як з
чавуну, так і з інших сплавів, розробляв концепцію музею, планував
представити в ньому свою власну колекцію [5].
Для створення музею необхідна була перш за все будівля. Одним
із запропонованих варіантів був колишній ливарний цех КПІ, побудо
ваний у 1898-1901 роках як складова частина механічних майстерень
КПІ. У 1930-х роках тут розташовувались цехи заводу тракторного
машинобудування ім. Івана Лепсе, який переїхав на нову територію у
1961 році, і будівля була передана кафедрі ливарного виробництва КПІ
з цеховим обладнанням, відносно сучасним у ті роки [1, С. 84]. Кафед
рою була облаштована ливарна лабораторія площею 1600 кв.м з необ
хідним устаткуванням для навчання студентів і проведення науководослідних робіт. Тут вдалося створити формувальний плац, плавильне
відділення, обладнане вагранкою продуктивністю 2 т металу за годину,
механічну майстерню для механічних випробувань та ін.
На обладнанні лабораторії було відтворено повний технологічний
цикл лиття. Викладачі і працівники кафедри отримали широку можли
вість проводити актуальні експериментальні наукові дослідження.
1987 року приміщення будівлі ливарного цеху звільнилось у зв'я
зку з введенням в дію нового корпусу Інженерно-фізичного факульте
ту. Кафедра ливарного виробництва з лабораторіями переїхали в новий
корпус № 9. У вивільненому приміщенні залишилось деяке обладнан
ня: вагранка, електропечі, формувальні і стрижневі машини, вибивні
решітки, машини для лиття під тиском. Тож пропозиція щодо створен
ня тут музею була досить логічною. Однак для облаштування музею
цього було недостатньо, планувалось наповнити музей реальними
експонати з ливарних підприємств, окремі розділи експозиції предста
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вляти за допомогою сучасної на той час апаратури: відео пристроїв,
ЕОМ, голографій унікальних експонатів.
9 серпня 1990 року Постановою Ради Міністрів УРСР №176 було
прийнято рішення про відкриття у Києві Музею ливарного виробницт
ва [1, С. 85]. Була розроблена установча документація і почалась робо
та над концепцією музею, де планувалось представити історію ливар
ного виробництва від його народження і до наших днів за розділами:
1. Лиття в первісному суспільстві.
2. Лиття на території України в І - ІІІ тис. до н. е.
3. Лиття в Скіфії.
4. Лиття в I тис. н. е.
5. Лиття в Київській Русі та інших середньовічних державах.
6. Лиття в Запорізькій Січі.
7. Розвиток чавунного лиття.
8. Художнє лиття.
9. Унікальні виливки (у вигляді голографічних знімків).
10. Виникнення і розвиток лиття із сталі, алюмінієвих, магнієвих,
титанових та інших сплавів.
11. Розвиток машинного формування. Механізація та автоматиза
ція процесів лиття.
12. Розвиток спеціальних способів лиття.
13. Розвиток високоміцних сплавів.
14. Розвиток електроплавки.
15. Розвиток ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій
отримання виливків.
16. Внесок науково-дослідних інститутів, вузів і заводів в ливарне
виробництво.
17. Перспективи розвитку ливарного виробництва.
18. Галерея портретів видатних ливарників.
19. Бібліотека, де будуть представлені всі книги, праці, патенти,
кінофільми, архів ливарного виробництва, історія окремих ливарних
цехів і заводів.
20. Конференц-зал із найсучаснішою відеоапаратурою [1, С. 86].
Планувалось також створення демонстраційного залу, де було б
організовано процес плавки, формування і отриманням виливків (в
основному, художніх). В музеї хотіли вести науково дослідну роботу з
історії ливарної справи та в подальшому видавати праці з історії лива
рного виробництва. Для виконання поставлених цілей та завдань необ
хідно було залучення висококваліфікованих спеціалістів.
Відтоді пройшло 30 років. На жаль, з певних причин створити цей
музей не вдалось. Проте здобутки у справі збереження та поширення
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історичного досвіду цієї галузі науки все-таки є. В першу чергу це
люди, спеціалісти вищого ґатунку, наукова школа технології лиття
К.І. Ващенка, яка продовжує свій сталий розвиток в КПІ, а ще загальна
спільнота КПІ, яка вважає справою честі зберегти та примножити до
сягнення своїх талановитих попередників. Державний політехнічний
музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського в розділі «Металургія» представ
ляє історію металургії і лиття, здобутки вчених, які працювали в цих
напрямках. В цьому розділі музею є макет електрошлакової печі У-43б
- прогресивного технологічного обладнання, яке дозволяє отримувати
сталь високої чистоти з високими механічними й технічними характе
ристиками, механізми, деталі та пристрої ливарного виробництва,
книги та тематичні плакати. Науковці музею продовжують досліджу
вати історію розвитку металургії та ливарного виробництва в Україні,
адже значна частина досягнень у цих галузях є складовою історії КПІ.
В колишньому ливарному цеху залишилася вагранка і мостовий
кран з круппівської сталі. А ще експозиція художнього лиття
С. П. Дорошенка, розгорнута в Інституті матеріалознавства і зварю
вання ім. Є. О. Патона на кафедрі ливарного виробництва чорних і
кольорових металів. Тож слова академіка І. П. Бардіна про професію
ливарника знайшли своє підтвердження і в роботі музейників: «У нас
благородна професія. Нам дано щастя бачити продукт своєї праці,
перетворювати безформні груди руди в вогнедишний метал, в чавун, в
прокат, в лиття - речі потрібні вагомі, зримі!»
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ»
Белікова Л.Л.
Експозиції Державного закладу «Металургійний державний
музей України» (ДЗ «МДМУ»; музей металургів) розповідають про
історію розвитку та вагомість ГМК України (гірничо-металургійного
комплексу України) для економіки України.
В 1986 р. відповідно наказу №76 від 11.02.1986 р. на підставі
рішення Ради Міністрів УРСР 8983/47 від 08.10.1985 р. музей був
створений з повною назвою - музей бойової та трудової слави
металургіів, пізніше відпопідно діючому статуту ДЗ «МДМУ» (музей
металургів).
Відкриттю музею пересувала велика організаторська пошукова
наукова робота під керівництвом та допогою Міністра чорної
металургії України Кулікова Я.П. (1965-1981рр.) та ветеранів
металургійної галузі. Була створена експозиція музею, яка вміщала
більш 16 тис. експонатів. В наступний час зібрано 27,6 тис. В 90-е роки
під керівництвом Я.П. Кулікова створені унікальні макети:
- електронна карта розміщення металургійних підприємств з
освітленим табло виробництва продукції чорної металургії протягом
історії металургійних підприємств;
- макет доменної мечі ДП №9 КМК (Криворізського
металургійного комбінату), виконаний в масштабі 1:50, та інші
макети, які були виготовлені умільцями-робочими металургійної
промисловості; макет Юзівки, макет ковальського цеху, метизного
цеху та інші.
Музей двічі міняв свою адресу: експозиції музею довелося двічі
переміщувати,
перший
на території його
початкового
місцезнадходження (вул. Дзежинського, 23), другий раз експонати,
експозиції музею металургів демонтували і монтували в приміщенні
ІЧМ НАН України. Двічі експозиції переїздили, двічі демонтувались
та монтувались, але все було збережено в повному обсязі.
За профілем та змістом музей володіє документацією усіх
металургійних заводів, включаючі історико-бібліогафічні дані
металургів-зачинателів
вітчизняної
металургії,
видатних
виробничників.
ДЗ «МДМУ» (музей металургів) - це єдиний професійний
заклад на Україні, де зібрані та представлені експозиції, які
розповідають про розвиток металургійної, гірничовидобувної
промисловості, науки України про формування кваліфікованих

16

кадріів. Представлені експонати, що розповідають про вчених,
директорів заводів, робочих підприємств.
В музеї 3 зали. В усіх 3 залах музею металургів експозиції,
присвячені розвитку та виробництву, висвітлюється тема формування
вітчизнчних кадрів металургів.
Перший зал - історія розвитку металургії України.
Уся історія розвитку металургійної промисловості представлена
на стендах, пов'язана з тими, хто ії створював. Початок розвитку
промислового центру України - відкриття О.М. Полем Кріворізьских
руд, ініціатора будівництва залізничного мосту Кривий Ріг-Донбас. В
експозиціях постає шлях розвитку чорної металургії від початку до її
сучасності,
представлені
старовинні
документи,
фотографії
засновників заводів, робітників, майстрів, робочі інструменти того
часу, знаряддя праці початку металургійних підприємств: Брянського,
Шодуарів, Гантке. Про розвиток металургії розповідають стенди,
присвячені науці та виробництву. Портрети та раритетні видання
праць науковців, перших викладачів Катеринославського вищого
гірничого закладу, відкритого в 1899 р.: С.М. Сучкова - першого
директора ВГУ, М.А. Павлова, П.Г. Рубіна, В.А. Гуськова, О.П.
Виноградова та інших.
Другий та третій зали - сучасність металургійної та
гірничодобувної промисловості. В другому залі макети були дороблені
з метою показати повні цикли металургійних процесів - діючий макет
доменної мечі ДП №9 КМК (Криворізського металургійного
комбінату), виконаний в масштабі 1:50 з повною імітацією
технологичного процесу - отримання чавуну; освітлене шестиметрове
пано цехів металургійних заводів Дніпропетровської області.
Представлені в цьому залі наступні експозіції:
- макет-електрона карта розміщення металургійних підприємств
з освітленим табло виробництва продукції чорної металургії на протязі
історії розміщення металургійних підприємств;
- макет сталеплавильної печі;
- макет прокатного стану та багато інших.
В другому та третьему залах експозиції розповідається про
металургію як базову, соціально вагому галузь промисловості, в якій
сконцентрований значнийінтелектуальний потенціал.
Представлені
експозиції-виставки про видатних вченихметалургів: ак. Е.О. Патона, А.П. Чекмарева, чл.кор. ак. наук К.П.
Бунина, д.т.н. С.М. Жучкова , д.т.н. Є.В. Приходько та інших.
Доповнюються експозиции металургійних заводів також і до
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ювілейних дат ВАТ «Запоріжсталь»; ПАТ Арселор Міттал Кривий
Ріг»; ВАТ «ДМК»; ВАТ «НТЗ»; ВАТ «Азовсталь».
У 2019 р. була підготовлена експозиція-виставка, присвячена
80-річчю з дня заснування ІЧМ НАН України. Виставка розповідає
історію розвитку інституту: ІЧМ був створений у 1939 р. в системі
Академії наук УРСР у м. Харкові, з відділеннями в Дніпропетровську,
Києві. Вчені академіки АН УРСР М.В. Луговцев, М.М. Доброхотов,
В.М. Свечніков, Г.В. Курдюмов, чл.-кор. АН УРСР П.Т. Емельяненко,
І.М.Францевич, які очолювали наукову діяльність інституту, предста
влені в експозиціях музею та відображені в експозиційній виставці
«80-річний ювілей ІЧМ НАН України».
Першим директором з 1939-1953 рр. був М.В. Луговцев. До 1955
р. завершилося формування основних структур інституту, організова
них і очолюваних вченими зі світовими іменами - академіками АН
УРСР З.І. Некрасовим, який був директором інституту в 1952-1978
рр.),
К.Ф.
Стародубовим,
О.П.
Чекмарьовим,
членамикореспондентами АН УРСР К.П. Буніним, С.М. Кожевніковим, д.т.н.
Н.О. Вороновою - усі вони представлені в експозиціях музею та на
ювілейній виставці. Інститут був найбільшим науковим центром чор
ної металургії в галузі виробництва масової металопродукції - чавуну,
вуглецевої і низьколегованої сталі, заготовки та сортового прокату,
термічного зміцнення сталі. 14.05.1991 р. інституту присвоєно ім'я
академіка З.І. Некрасова.
10.08.2020 р. пішов з життя академік АНУ, Президент Націона
льної Академії наук Б.Е. Патон, йому та його батькові Е.О. Патону
присвячена експозиційна виставка, яка розповідає про великих ливар
ників, які внесли значний вклад в розвиток систем зварювання. 1929 р.
- це рік створювання Електрозварювальної лабораторії, далі Інститут
зварювання, який очолював Е.О. Патон - академік Всеукраїнської
Академії наук (ВУАНУ) - зараз НАН України. В 1953 р. після смерті
ак. Е.О. Патона, інститут зварювання ім. Патона очолював Б.Е. Патон.
Експозиція-виставка «Шлях до успіху» розповідає про видатних
металургів: ак. Патона Б.Е. ак. М.І. Гасіка, які в 2020 р. пійшли з
життя, залишивши незгладимий слід в історії розвитку металургії.
М.І Гасик достойний представник плеяди вчених, які держать
бренд української гірничо-металургійної науки на світовому рівні.
Видатний електрометалург, автор більш 500 наукових робіт, у тому
числі 26 монографій. Монографія «Марганец» відмічена преміею
Е.О.Патона, видані моногрфії за кордоном ( США). Під редакцією ак.
М.І.Гасіка. Міжнародним авторським колективом вчених та фахівців
феросплавної промисловості стран (України, Великобританії, Ісландіі,
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Норвегії
та
інш.)
видана
книга
«HandbookofFerroalloys:
TheoryandTechnology».
Вклад
відмічено
у
виданнях
«InternationalWho’s Who of intellectuals» (International Biofraphical
Centre, Cambridge, England, 1997 г.), The International Directory of
Distinguished Leadership (The American Biographical Institute, 1996 г.)
У всіх 3 залах музею розташовані
різноманітні сучасні
злободенні виставки: «День металурга України»; «День визволення
України від німецько-фашистських загарбників»; «Японська графика»;
«До річниці Холокосту»; «Дніпропетровщина
індустріальна»;
«Ювілей Дніпоропетровщини»; «Це не повинно повторитися» та інші
виставки на злободенну, сучасну тематику.
На базі пам'яток історії металургії України, увічнених в
експонатах, в музеї постійно проводилася науково-просвітницька,
культурно-масова робота серед молоді - школярів, студентів вузів,
інших навчальних закладів регіону, але в наступний час значно
зменшилася кількість відвідувачів - продовжується карантин проти
COVID-19, але музей працює, все підготовлено до проведення
профорієнтаційної, культурно-масової роботи з категоріями різного
віку відвідувачів.

ГВИНТІВКИ МОСІНА У ФОНДОВОМУ ЗІБРАННІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО
ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
Бойко Н.А.
У 1891 р. у Росії була прийнята на озброєння магазинна 3-лінійна
(7,62-мм) гвинтівка, розроблена капітаном С.І. Мосіним. Простота
пристрою, безвідмовність дії, високі бойові і експлуатаційні якості цієї
гвинтівки дозволили успішно використовувати її в армії протягом
більше 60 років. Гвинтівка Мосіна у різних модифікаціях була на
озброєнні з 1891 р. до 1960-их рр.(1891-1965). Мала інші назви 7,62 мм гвинтівка зразка 1891 р. (офіційна назва до 1924 р.), гвинтівка
Мосіна, «Мосінка», трьохлінійка. Назва «трьохлінійка» походить від
калібру ствола гвинтівки, який дорівнює трьом лініям (застаріла міра
довжини, що дорівнює 2,54 мм). Гвинтівка була модернізована в 1910,
1930, 1933 роках. Після модернізації в 1930 р. вона стала називатися
7,62-мм гвинтівкою зразка 1891/1930. Її бойова скорострільність 10-12
пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби до 2000 м,
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найкращі результати стрільби до 400 м, маса з багнетом - 4,5 кг, без
багнета - 4 кг, довжина з багнетом - 166 см, без багнета - 123 см.
У фондовому зібранні Національного історико-культурного запо
відника «Переяслав» зберігається 20 одиниць гвинтівок Мосіна: 2 зразка 1891 р., 18 - зразка 1891/1930 рр. Колекція формувалася упро
довж 60-80-их рр. ХХ ст. Започаткували колекцію дві гвинтівки:
№ КУ 1469 1942 р. випуску (КН-698, інв. № 3023) та № 453706 1937 р.
випуску (КН-699, інв. № 3024) розміром 1232 мм. В обох гвинтівках
відсутні затвор і обойма, дерево подряпане [1].
У лютому 1965 р. у селах Помоклі та Дениси ПереяславХмельницького району знайдено 2 «обрізи» (ствол обрізаний): (КН2820, інв. № 5173) розміром 770 мм і (КН-2820, інв. № 5174) розміром
470 мм. У обох «обрізах» метал пошкоджений корозією, дерево забру
днене, є тріщини та сколи [1].
У 1967 р. 2 гвинтівки із Дніпропетровська (нині м. Дніпро) попов
нили фондове зібрання. Це - 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна
зразка 1891 р. № 12950 1924 р. випуску «Первые оружейные заводы
С.С.С.Р. в Туле» (КН-3024, інв. № 5244) та 7,62-мм гвинтівка системи
С.І. Мосіна зразка 1891/1930 рр. УЛ 5782 1943 р. випуску (КН-3024, інв.
№ 5245). В обох гвинтівках відсутній затвор і подряпане дерево [1].
У військовій частині 28318, яка знаходилася у м. Шепетівці Він
ницької області, на підставі розпорядження командира військової час
тини 21622 заповідник отримав 6 гвинтівок відповідно до накладної
№ 3/106 від 10 березня 1982 р.:
1. 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка 1891/1930 рр. ИЮ
5068 (обойма АГ 9113) 1942 р. випуску (КН-10845, інв. № В-225-І);
2. 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка 1891/1930 рр. АЕ
7954 1944 р. випуску (КН-10845, інв. № В-225-ІІ);
3. 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка 1891 р. №207336
1920 р. випуску «Первые Тульские оружейные заводы Р.С.Ф.С.Р.»
(КН-10845, інв. № В-225-ІІІ);
4. 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка 1891/1930 рр.
46564 1931 р. випуску (КН-10845, інв. № В-225-ГУ);
5. 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка 1891 р. 44424
(обойма 1874) 1926 р. випуску «Ижевский оружейный завод» (КН10845, інв. № В-225-У);
6. 7,62-мм гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка 1891/1930 рр. ГЛ
2442. 1944 р. випуску (КН-10845, інв. № В-225-УІ).
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В усіх зазначених гвинтівках відсутній затвор і подряпане дерево [2].
Для відмінних стрільців у піхоті на гвинтівку встановлювався оп
тичний приціл, який збільшував прицільну дальність стрільби до
800 м. Така гвинтівка називалася снайперською.
У 1985 р. військова частина із м. Брянська передала заповіднику 8
снайперських гвинтівок:
1. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. ФЛ 4437 1944 р. випуску (з кріпленням для оптичного
прицілу) (КН-10760, інв. № 525-1). Оптичний приціл відсутній, дерево
подряпане.
2. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи
С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. РУ 5372 (з оптичним прицілом) (КН-10760, інв. № 525-2).
Скло в передній частині оптичного прицілу відсутнє, дерево подряпане.
3. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. МУ 1874. 1943 р. випуску (з оптичним прицілом) (КН10760, інв. № 525-3). Відсутня обойма, дерево подряпане.
4. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. ТК 3316 (з оптичним прицілом) (КН-10760, інв. № 525-4).
5. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. НМ 948 (з оптичним прицілом) (КН-10760, інв. № 525-5).
6. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. АГ 9113 (з оптичним прицілом) (КН-10760, інв. № 525-6).
7. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. МЛ 1358 (з оптичним прицілом) (КН-10760, інв. № 525-7).
8. 7,62-мм снайперська гвинтівка системи
С.І. Мосіна зразка
1891/1930 рр. ПН 79 (з оптичним прицілом) (КН-10760, інв. № 525-8) [1].
Деякі із зазначених гвинтівок експонувалися у «Музеї-діорамі
«Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плац
дарму восени 1943 року». У 1990-их роках були зняті з експозиції у
зв’язку із погіршенням криміногенної ситуації. Наразі зберігаються у
фондосховищі.

Література
1. Матеріали фондової документації НІЕЗ «Переяслав». Предмети
основного фонду інвентарної фондової групи «Музейні предмети ос
новного фонду Переяслав-Хмельницького історичного музею.
2. Матеріали фондової документації НІЕЗ «Переяслав». Предмети
основного фонду інвентарної групи «Різне» (інвентарний шифр - «В»).
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ
ЕКСПОЗИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА: З ДОСВІДУ
СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ «ХИЖА ГИЖІ»
Бойко Н.А.
Серед усіх закладів культури тільки музеї керуються тим, що для
людей сьогодні та у майбутньому важливими є відбір та збереження
автентичних об’єктів та матеріалів всієї діяльності. Без колекцій не
існує музеїв. Вони є невід’ємною передумовою досягнення мети му
зею: донесення змісту колекцій до громадськості. Цей критерій типово
музейний та виразно показує різницю між охороною пам’яток та му
зейною діяльністю.
Виникнення колекцій має різні причини. Окрім загальнолюдсько
го потягу збирати, накопичувати та нагромаджувати без будь якого
розрахунку, збирання може виражати знання чогось та жаги пізнання,
потреби репрезентативності чи цікавості, необхідності орієнтуватися у
чомусь, бажання влади та соціального престижу, бути пов’язаним з
чимось таємничим, з якоюсь групою як і бажання розбудити цікавість
та допитливість.
Однак лише в музеологічному контексті колекції сприймаються як
прикладні інструменти «з культурною вартістю свідчення». Керувати
такими колекціями треба з фаховою компетентністю, усвідомлюючи
суспільні вимоги певного часу та виходячи за межі суто тематичних та
візуальних проблем. При цьому мотивації музейного збирання мають
враховувати також конкретні економічні, соціальні та культурні умови.
Музейна комунікація реальIзуэться через презентації та шляхом їх
тлумачення. Музейна експозиція - це повідомлення. Експозиція зо
бражає абстрактне за допомогою конкретного. Її специфічне значення
полягає в тому, що вона не лише передає знання, але й засвідчує його
за допомогою музеалій. Вона також у жодному разі не імітація реаль
ності, а окрема культурна реальність.
Визначним для музейної експозиції є передовсім те, що вона ґру
нтується на фондах, обєкти яких через їхнє інтерсубєктивне значення
були селекціоновані та музеєзовані на музеологічних засадах.
Експозиція зали Бережанського краєзнавчого музею “Історія, по
бут та культура депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя 1944-1946 рр.” розповідає про примусову депор
тацію (виселення) українців з етнічних територій.
У залі представлені автентичні ужиткові речі, предмети побуту,
знаряддя праці, одяг, взуття, які вдалось зберегти переселенцям під час
депортації.
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Цінним надбанням музею є вишиті картини на мішковині Стефанії Русиняк, роботи художниці Галини Ратич, дерев’яні вироби різьбя
рів Осипа Величка та Михайла Завійського.
В центрі експозиції знаходиться діючий ткацький верстат, переда
ний із с. Шумляни. Поряд розміщені знаряддя праці, які використовува
лись в процесі прядіння та ткацтва (веретена, мотовила, терлиця), виро
би теслі, столяра, стельмаха, бондаря, бляхаря, землероба, гончара.
Зала створена з ініціативи Бережанського осередку Всеукраїнсь
кого товариства «Лемківщина», яке періодично проводить тут свої
засідання, вечорниці, презентації книг, майстер-класи та ін. В експози
ції розміщені матеріали, які розповідають про діяльність цього товари
ства на Бережанщині та гурту «Лемкиня», що є постійним учасником
фестивалю «Лемківська ватра», який щорічно проводиться на Терно
піллі у м. Монастириська та “Єднаймося, братове, з лемківського ро
ду!” с. Гутисько Бережанського району.
У червні 2019 року Роман Гижа передав у фонди музею бібліоте
ку та особисті речі свого батька, етнографа, лікаря, Ореста Марковича
Гижі - переселенця із с. Висова Горлицького повіту (нині Польща).
ГИЖА Орест Маркович народився 15 жовтня 1913 року в селі
Висова Горлицького повіту, нині Польща. Закінчив Горлицьку класич
ну гімназію. Цей небайдужий до долі земляків чоловік зацікавився
народними лемківськими піснями ще в юному віці - в 1930 - 1931 рр.,
навчаючись у гімназії. Інтерес до фольклору виник не випадково, бо
виростав Орест у вчительській сім'ї. Почав збирати тексти пісень у
Висовій, зокрема 80 пісень від співачки М. Макари та її дочки, та в
довколишніх селах - Бліхнарці та Лосє, водночас записував мелодії. А
музика була йому теж не чужа - грав на мандоліні.
Закінчивши гімназію, Орест вирішив піти стопами брата Михайла
- той уже працював лікарем сімейної медицини в рідному селі, мав фах,
потрібний для життя. Та вступ до Варшавської стоматологічної академії
(1933-37) зовсім не означав, що Орест відійшов від громадської і куль
турної роботи. У Варшаві став учасником українського товариства, за
в'язав контакти з відомим науковцем Іваном Огієнком (згодом - митро
политом Іларіоном), послом у сеймі Степаном Скрипником (патріархом
Мстиславом), дружив з їхніми дітьми. Познайомився також із письмен
ницею Оленою Телігою. Приїжджаючи додому на канікули, Орест про
довжує записувати лемківські пісні. Якось він показав свої записи Філаретові Колессі. Відомий фольклорист, який сам зібрав і систематизував
чимало зразків народної творчості лемків, проаналізував не тільки мело
дію кожної пісні, а й кожне слово і заохотив Ореста до подальших по
шуків. Спонукав до цієї праці й Іван Огієнко.
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Коли вибухнула Друга світова війна, випускник академії Орест
Гижа з великими труднощами дістався рідного села й розпочав стома
тологічну практику. Але поза тим йому стали в пригоді й приватні
уроки диригування, отримані у Варшаві. Він засновує в селі хор, стає
його музичним керівником і диригентом.
У червні 1945-го Орестову родину разом з односельцями в ре
зультаті радянсько-польського міждержавного договору про "обмін
населенням" депортували в СРСР. Понад чотири місяці мешканці Висової їхали в товарних вагонах, по три-чотири сім'ї в кожному. З діть
ми й немічними, в антисанітарних умовах діставалися нових місць,
зокрема Бережан.
У районній поліклініці було вакантне місце лікаря-стоматолога, і
Орест Гижа влаштувався на роботу. На початку 1950-х відновив зби
рання лемківських пісень.
"Весь вільний час, всі відпустки батько записував тексти і мелодії
пісень, корегував, опрацьовував їх. Допомагала йому в цьому мати
Анна. Вона проспівувала ці пісні, адже мала гарний голос, була колись
учасницею хору села Висова.
Видавництво, яке готувало збірник записаних пісень, ставило високі
вимоги - кожну пісню подавати в чотирьох примірниках, з коментарями.
Батько листувався і консультувався з непересічними фахівцями в цій
справі - музикантом і фольклористом Юрієм Костюком, філологом, фо
льклористом, етнографом Миколою Мушинкою (обидва зі Словаччини),
етнографом Іваном Красовським зі Львова та іншими відомими людь
ми...", згадує син Ореста Гижі Роман, який нині мешкає в Ужгороді.
Праця не була змарнована - 1972 р. у видавництві "Музична
Україна" побачили світ "Українські народні пісні з Лемківщини", зіб
рані Орестом Гижею. До збірки увійшло 300 пісень: обрядові, про
кохання, побутові й жартівливі, а також балади. Поза книгою опини
лися колядки й пісні, записані від людей, пов'язаних з ОУН-УПА,
українською еміграцією.
Помер 19 лютого 1990 року у Бережанах - місті, яке стало для
нього другою батьківщиною.
Коли після довгих телефонних розмов із сином Ореста Гижі Рома
ном було досягнуто домовленості про передачу особистих речей, меблів,
медичних інструментів і книг, то почалася «краєзнавча експедиція». Коли
Бережанський краєзнавчий музей отримав доступ до будинку ми зрозумі
ли, що ми виграли «Джекпот». За сприяння нового власника будинку
Андрія Ворони майже місяць працівники музею та помічники перевозили,
переносили, впорядковували експонати. Для цього використовували буси,
мінівени, легківки та руки учасників експедиції.
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Останнім штрихом нової експозиції стало важке крісло дантиста,
яке потрапило в музей в останній день експедиції.
Варто назвати тих, хто допомагав музейникам: Роман Механік,
Володимир Пересада, Микола Комарницький, Світлана Діденко, Ігор
Крук, Віталій Кавчак, Михайло Слабодух, Михайло Подуфалий, Роман
Янко, Володимир Дубіч, Дмитро Ригайло.
Коли усі предмети були перевезені до музею розпочався новий
етап, консервації, реставрації та підготовки до експонування. Науко
вий відділ розробив тематико-експозиційний план експозиції “Хижа
Гижі”. Було не просто. Потрібно було ущільнити експозицію зали
“Історія, побут та культура депортованих українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Підляшшя 1944-1946 рр.”, практично звільнити
половину експозиції. Шість шаф і дві скрині вмістили у собі близько 5
тисяч примірників книг з етнографії, літератури, мистецтва, медицини,
навчальних підручників, енциклопедичних видань, нотних рукописів.
Облаштовано робочий кабінет стоматолога - від літератури до інстру
ментів. Одне з центральних місць експозиції займає чемодан, котрий
пролежав на горищі багато років, з валянками, ватою 1948 року випус
ку та верхнім одягом, котрий Орест Маркович тримав на випадок ви
селення до Сибіру.
Як результат проробленої роботи створено експозиційний вузол
“Хижа Гижі”, де представлено його особисту бібліотеку та робочий
кабінет. Експозиційний вузол «Хижа Г ижі» в Бережанському краєзна
вчому музеї в кімнаті депортованих українців у 1944-1946 рр. презен
товано 25 серпня. Робота не закінчилась. Розпочався новий етап ство
рення каталогу бібліотеки «Публічної бібліотеки Ореста Гижі»

МЕТОДИ ПОКАЗУ ПАМ’ЯТОК ЦЕРКОВНОГО ГАПТУВАННЯ
В ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗАПОВІДНИКА «КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА»
Варивода А.Г.
Відомо, що одним із найважливіших способів підвищення ефек
тивності використання результатів наукових досліджень щодо музей
них пам ’яток і залучення громадян до надбань національної та світової
історико-культурної спадщини є музейна експозиція. Діяльність су
часних музеїв спрямована на вдосконалення наукового, художнього і
технічного проектування експозицій і виставок відповідно до вимог
часу. Важливу роль у цьому процесі відіграє вивчення методів експо-
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нування в історичній ретроспективі та на сучасному етапі, що дозволяє
проаналізувати попередній досвід та визначити перспективні шляхи
розвитку традиційної музейної практики.
Залучення пам’яток українського церковного гаптування до екс
позиційної діяльності Національного заповідника «Києво-Печерська
лавра» (далі - НЗКПЛ) має багаторічний досвід. Експозиції текстиль
них виробів, що проводилися на його території, починаючи з повоєн
них років і до набуття Україною незалежності, можна охарактеризува
ти як традиційні, спрямовані, передусім, на демонстрацію музейного
предмета у рамках освітньо-виховного процесу за хронологічним і
предметно-типологічним принципами. Наприклад, значна кількість
текстильних виробів церковного призначення була представлена на
виставці «Християнство й атеїзм в Україні» (1972-1980), де предмети
облачения священства та богослужбові покрови ілюстрували розповідь
про згубну дію релігії на суспільство.
У 1970-х рр. на території Заповідника відкрилася низка виставок,
спрямованих на презентацію збірки мистецьких творів із фондів закла
ду. Зокрема, у залах експозиції «Художні тканини і вишивка X V IXIX ст.» (1975-1990) були представлені предмети сакрального тексти
лю, зразки золотної і шовкової вишивки України, Росії, Молдови. Ві
дібрані експонати демонстрували розмаїття дорогоцінних матерій, з
яких виготовляли церковні ризи у дореволюційний період. На виставці
можна було побачити фелони, стихарі й сакоси з різновидів італійсь
кого оксамиту та камки XVII ст., французької парчі та шовку XVIII ст.
Мистецтво монастирського гаптування і вишивки представляли бого
службові покрови та предмети облачення священнослужителів, прик
рашені сюжетними й орнаментальними композиціями.
Зі
зміною суспільно-політичної ситуації після набуття Україною
незалежності, методика організації експозиційної діяльності Заповід
ника зазнала суттєвих змін. Представлення надбань української релі
гійної культури стало не тільки можливим, але й надзвичайно актуаль
ним для пострадянського соціуму. Довготривалий духовний вакуум
викликав широкий інтерес музейних відвідувачів до змістовної скла
дової сакрального мистецтва. У побудові тематико-експозиційних
планів виставок Заповідника з’явилися концептуально нові підходи,
пов’язані із залученням різнопланового експозиційного матеріалу:
історичних і культурних цінностей, археологічних знахідок, писемних
джерел. Особливу увагу експозиціонери приділяли встановленню
зв’язків церковних предметів з історичними місцями їхнього побуту
вання, постатями відомих церковних і світських діячів своєї епохи,
з’ясуванню значення у становленні деяких мистецьких явищ. Усе це
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сприяло поглибленому розкриттю ролі церковного мистецтва у розви
тку духовності українського народу.
Зокрема, пам’ятки українського церковного гаптування входили до
складу комплексно-тематичної виставки «Українське мистецтво доби
бароко. Шедеври з фондів Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника» (1995-2005). Критерії відбору тканин для
експозиції ґрунтувалися на її концепції - розкрити самобутність україн
ської барокової культури на прикладі пам’яток різних видів мистецтв.
Тематична структура виставки, якою визначалася послідовність експо
зиційних тем й оглядовий маршрут, була побудована за хронологічним
принципом, доповненим історико-художнім контекстом.
В історичному зрізі музейного показу була сформована «демон
страційна колекція» шедеврів церковного гаптування, золотарства та
ікон ХУП-ХУШ ст. з фондів Заповідника, яку неодноразово експонува
ли на закордонних пересувних виставках під назвою «Скарби КиєвоПечерської лаври». Протягом 1991-1995 рр. найкращі предмети з колек
ції НКПІКЗ побачили відвідувачі в Угорщині, Польщі, Італії та Іспанії.
Найпомітнішими виставками кінця 1990-х - початку 2000
х рр., під час проведення яких були представлені пам’ятки бароко
вого гаптування, стали «Церковні старожитності ХУ І-ХУІІ століть
у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника» (1999) і «До 130 -річчя заснування Київського Церков
но-археологічного музею (1872-1922 рр.)» (2002). У підготовці
експонатів останньої взяли участь фахівці з дев’яти музейних і нау
кових установ України. Це дозволило різнобічно та науково зваже
но представити діяльність цієї найстаршої в Україні музейної уста
нови, завдяки зусиллям співробітників якої до нашого часу зберег
лися унікальні церковні старожитності. На виставці були представ
лені 17 пам’яток українського, російського і грузинського церков
ного гаптування XVI-XVIII ст., виявлені й ідентифіковані у фондах
Заповідника. Детальна інформація про кожен предмет була розмі
щена у науковому каталозі виставки
В експозиційній діяльності НЗКПЛ останнього десятиліття на
особливу увагу заслуговує звітна виставка Центру наукової рестав
рації та експертизи НЗКПЛ «Відроджені скарби Києво -Печерської
лаври з колекції Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника» (з 2014 р.). Інноваційним методом, засто
сованим для показу відреставрованих музейних предметів, стало
використання стендів із супровідною інформацією про характер
пошкоджень пам’яток, а також поетапною фотозйомкою перебігу
відновлювальних робіт. Це створило оптимальні умови для сприй
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няття глядачем експозиційного задуму виставки, спрямованого на
виявлення ролі реставраторів у збереженні пам’яток історикокультурної спадщини.
Значна кількість гаптованих предметів XVП-XІХ ст. з колекції
НЗКПЛ нині наявна в експозиції «Музею історії Києво -Печерської
лаври та Заповідника» (з 2011 р.). Поруч із традиційним представ
ленням пам’яток золотної вишивки як елементів церковного побу
ту, деякі деталі облачення вищого духовенства були продемонстро
вані разом із портретами відомих церковних діячів доби бароко,
зображених у пишному богослужбовому вбранні. Можна зазначити
позитивні риси такої експозиції, адже порівняння речових і зобра
жальних джерел сприяє утворенню змістовних і художніх парале
лей, які формують у глядача комплексне сприйняття артефактів і
речових джерел певної історичної епохи.
Показ предметів своєї колекції шляхом тимчасових тематичних
виставок, створених на основі концептуального, монографічного та
історичного методів, став визначальним в експозиційній діяльності
НЗКПЛ останнього часу. П ам’ятки церковного гаптування експону
валися практично на кожній з виставок, що за кілька минулих років
були відкриті на території музейного закладу. Залучення золотної
вишивки дозволила глибше розкрити розмаїття зв’язків між твора
ми мистецтва різних стилів та епох, об’єднаних спільною темою
(«Земний Едем. Пейзаж у пам’ятках українського і західно європейського мистецтва», 2017); «Небесні покровителі», 2020);
проілюструвати контекст суспільної діяльності визначних історич
них осіб, пов’язаний з практикою церковного доброчинства («Князі
Острозькі: європейський вимір української історії», 2017); «Геть
ман Іван Мазепа і Києво-Печерська Лавра», 2019); висвітлити тему
формування збірок церковної старовини у ризницях українських
храмів та долі музейних предметів у вирі подій ХХ ст. («Врятовані
святині України (раритети з фондової колекції Національного К иє
во-Печерського історико-культурного заповідника», 2019).
У підсумку зазначимо, що методи показу пам’яток українсько
го церковного гаптування XVП-XVIII ст. на виставках та в експо
зиціях Заповідника пройшли декілька етапів розвитку. Хронологіч
ний і предметно-типологічний принципи організації експозиційного
матеріалу, притаманні виставкам 1970-1980-х рр., поступово зміни
лися концептуальними, спрямованими на представлення результа
тів нових досліджень співробітників закладу, висвітлення актуаль
них тем та ідей сучасності.
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НАЦІОНАЛЬЕИЙ МУЗЕЙ «ЧОРНОБИЛЬ» - ПРИКЛАД
НАЙСУЧАСНІШОГО ІНТЕРАКТИВНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
(до 35-ї річниці трагедії)
Вировий С.І.
У Києві вже 29 років діє унікальний і своєрідний, несхожий за
інші музеї Національний музей «Чорнобиль». Музей знаходиться на
Подолі на провулку Хорива,1. За ініціативи Міністерства внутрішніх
справ України його відкрито 25 квітня 1992 р. Діє у реконструйова
ному історичному будинку Пожежної каланчі — пам'ятнику архітек
тури поч. XX ст., де розташовувалося Подільське пожежне депо. В
цьому приміщенні та у сусідньому будинку у 80-х роках розміщувало
ся Київське обласне управління пожежної охорони, яке взяло на себе
основний удар з гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС. В 1996 р.
музею надано статус Національного. Створений згідно Указу Прези
дента України за №888/96 «Про музей «Чорнобиль» від 25 квітня 1996
року». Девіз музею «Est dolendi modus, non est timendi» - «Є межа у
печалі, тривога не має межі». Очолює Музей директор Іван Дмитро
вич Гладуш, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Експозиція Музею розповідає про героїчну, самовіддану працю
людей багатьох професій - цивільних і військових - з ліквідації нас
лідків найбільшої техногенної та радіоекологічної катастрофи сучас
ності - ядерної аварії на Чорнобильській АЕС. А також зображує постчорнобильську екологічну ситуацію в Україні, міжнародне співробіт
ництво з питань обмеження наслідків цієї катастрофи.
У Музеї бл. 7 тис. експонатів, які розташовані в декількох залах
загальною площею 1100 кв.м. - розсекречені документи, карти, фотог
рафії, пам'ятки народної архітектури Полісся, зібрані різними експе
диціями у Чорнобильській зоні відчуження.
Особливістю Музею є висока технічна сучасна оснащеність екс
позиції
найсучаснішими
аудіовізуальними
та
інформаційно довідковими засобами, різними макетами, що підсилюють актуаль
ність експозиції. Тут діє електронна «Книга пам'яті учасників ліквіда
ції наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», яка наочно розповідає
про широкі обсяги трагедії через долі тисяч людей.
У Музеї є унікальні відеоматеріали про катастрофу і її наслідки:
діюча трифазова діорама «Чорнобильська АЕС до, під час та після
аварії», макет енергоблоку ЧАЕС, розсекречені документи, карти,
фото, особисті речі, історичні реліквії тощо.
Зібрані матеріали є результатом плідної і копіткої науководослідної та пошукової праці науковців музею, спеціальних експеди
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цій у зону відчуження, до постраждалих від радіаційного забруднення
регіонів України. Музей має багато раритетів і унікальних артефактів.
Відвідувачі відзначають оригінальні інтерактивні прилади для
візуалізації артефактів, оригінальні наробки з технічного оснащен
ня музейного закладу. Творче і неповторне подання всього матеріа
лу - заслуга всього колективу Музею, а талановитий маркетинг і
дизайн оформлення привертають увагу кожного відвідувача. П ідк
реслимо, що ці нововведення у музейну справу - велика і непомітна
робота творчого колективу.
Щорічно музей відвідують десятки тисяч екскурсантів, представ
ники 82-х країн світу залишили свої враження у «Книзі відгуків». М у
зей підтримує зв’язки з багатьма установами та громадськими органі
заціями в Україні та за кордоном, проводить численні тематичні ви
ставки, серед яких також і міжнародні, пов'язані з «відлунням» цієї
трагедії у світі. У Музеї здійснюються не тільки екскурсії, тут прово
дяться уроки пам’яті для школярів, зустрічі з ліквідаторами аварії,
ветеранами, а також конференції, диспути, музично-поетичні вечори,
конкурси, екологічні свята, діє кінолекторій. Музей здійснює разом з
організацією СНЕКМОВУЬ wel.com благодійний проект по охороні
Чорнобиля та річки Прип»ять та надає допомогу мешканцям зони
відчуження. За 29 років діяльності Музей став таким, що найсучасні
шими методами висвітлює правду національної трагедії, якою стала
Чорнобильська катастрофа, музеєм-пам'яттю, музеєм-надією, музеєм символом нездоланності українського народу в найстрашніших випро
буваннях. Незвичайність, силу емоційного впливу та філософський
зміст експозиції Музею відзначають і відвідувачі: кияни, гості столиці
України - іноземні гості і приїжджі з різних куточків країни, у нас у
країні і за її межами.
Поруч з Музеєм встановлено скульптурну композицію «Надія на
майбутнє».
У Державному архіві м. Києва науковцем архіву С.Ю.Карамашем
створено «Перелік документів (96 карток - на 2021 р.) про аварію на
Чорнобильській атомній електростанції та подолання її наслідків», що
охоплює хронологічно 1986-1992, 1994, 1995, 1998 рр., які він виявив
у Державному архіві м. Києва. Архівних справ з документами про
трагедію ще більше ніж 100, бо кілька карток інколи об’єднують по
декілька десятків архівних справ. Ці джерела ним внесені до Каталогу
архіву, а до 35-ти річчя пам’яті трагедії 1986 року, до електронного
каталогу і ними можуть користуватися всі дослідники цієї теми. Ці
документи тепер оцифровані (під керівництвом П.М. Колотова), окре
мі з них будуть виставлені на банерах при Київській міській державній
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адміністрації: архівом спільно з музеєм, художниками КМДА готуєть
ся унікальна виставка. Вона відкриється до днів пам’яті про трагедію.
На новому офіційному сайті архіву також розмістяться деякі з них. Це
Розпорядження Ради Міністрів УРСР, рішення Київради, а також звер
нення мерів європейських міст до керівництва м. Києва.
Ми пропонуємо ці документи використати у своїх експозиціях,
головним чином вони ніколи не були задіяні в наукових дослідженнях
і тим паче не були відомі широкому загалові. Адже через документ,
через точну інформацію ми дізнаємось про справжні події того часу
без купюр, фальсифікацій та інтерпретацій.
Керівництву Музею разом з архівними установами та Міністерст
вом освіти України бажано організувати щорічний конкурс серед шко
лярів та студентів по даній проблематиці.
Автор висловлює подяку керівництву архіву, києвознавцеві С.Ю.
Карамашу, керівникам відділів за можливість популяризації новітніх
архівних джерел, які вперше можуть увійти до наукового обігу.

ОЛЬГА КОПИЛ: МУЗЕИ КОСМОНАВТИКИ
ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА - ДОЛЯ І ПОКЛИКАННЯ
Вишневецька І.О.
Існують у світі особистості, життя яких не завершується їх перебу
ванням на Землі. Такою особистістю, людиною надзвичайних духовних
чеснот і високого благородства, без сумніву, була Ольга Андріївна Копил,
яка майже чверть сторіччя була директором Музею космонавтики імені
С.П. Корольова. 29 березня 2011 року вона пішла із життя. Її земний шлях
завершився. Але не завершиться людська пам'ять про цю незвичайну
жінку. Адже на цьому шляху вона була творцем Буття...
Ольга Андріївна народилась 8 травня 1950 року у родині служ
бовців у селі Сосниця Чернігівської області, на землі, що подарувала
світу Олександра Довженка, засновника українського поетичного кіно.
З дитинства вона захоплювалась астрономією, мріяла про небо і далекі
безмежні світи, мріяла вивчати мови, і 17-річною дівчинкою поїхала в
далекий, невідомий Ростов-на-Дону. Там вона навчалась на факультеті
іноземних мов. Після закінчення інституту за власним бажанням пої
хала у Сибір — викладала англійську у Новосибірській області. В 1973
році за сімейними обставинами Ольга Андріївна переїхала у Житомир
— на батьківщину засновника практичної космонавтики Сергія Коро
льова. У 1975 вона розпочала свій трудовий шлях молодшим науко
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вим співробітником Житомирського обласного краєзнавчого музею, а
з 1978 року продовжила його у Меморіальному будинку-музеї акаде
міка С.П. Корольова.
У 1987 музей отримав статус самостійного, назву “Житомирський
музей космонавтики ім.С.П.Корольова”, а Ольга Андріївна стає його
директором. Музей, здавалось би, тимчасовий притулок для молодої
вчительки, став її життям і долею.
Ольга Андріївна була глибоким, цілеспрямованим науковцем. Вона
закінчила аспірантуру Центру досліджень наукового потенціалу і історії
науки імені Г.М. Доброва НАН України за спеціальністю “Історія нау
ки”, вела ґрунтовне багаторічне дослідження складної і важливої теми,
довгий час засекреченої, присвяченої формуванню і розвитку ракетноконструкторської школи Михайла Янгеля (м. Дніпропетровськ, Украї
на). Це дослідження стало основою її дисертації на вчений ступінь кан
дидата історичних наук, яку вона захистила в 1998 році.
Під керівництвом О.А. Копил музей став провідним науково дослідним закладом галузі, центром популяризації досягнень світо
вої космонавтики, вкладу науковців України в космічні досліджен
ня, центром культури і духовності. Її служіння справі було відзна
чено державними нагородами. У 1998 році вона отримала почесне
звання “Заслужений працівник культури України”, а в 2007 — на
городжена Орденом княгині Ольги III ступеня. Значним досягнен
ням Ольги Андріївни Копил як дослідника, науковця і організатора
стало створення під її керівництвом музейної експозиції „Космос”(
1987-1991 р.р.), яка і сьогодні залишається динамічною, оригіналь
ною і сучасною. Поєднання геніальних творінь мистецтва, техніки і
науки, незвичного світлового вирішення експозиційного простору,
створює завершений образ Музею, який надихає на роздуми про
сенс Буття, Добро і Зло, смисл життя, вічне. Тут космос виступає в
гармонії з людиною і її творіннями. Автори експозиції (А. Г айдамака, В. Фьодоров, В. Труханський, М. Шевченко, Є. Матвєєв) на чолі
із Ольгою Андріївною звернулись до образів, які нагадують людині
про її зв'язок із макросвітом. Будда і ботічеллівська Венера, східний
аскет і мікеланжелівський Ісус, вітрувіанська людина Леонардо —
символ ідеальної людини і Всесвіту — стали мистецькофілософською основою, на тлі якої розкривається технічний геній
Людини. А у центрі експозиції — відправна точка європейської
культури — Книга Книг — Біблія. Експозиція музею — виклик
буденності, швидкоплинності людського буття. Слово “космос”
перекладається з грецької — “гармонія”. І, можливо, вічне бажання
людини зрозуміти космос, розкрити його таємниці є мрією про вті
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лену досконалість і гармонію. Подібно до творів мистецтва, які є
“кінцевою моделлю безкінечного світу”, експозиція музею і його
діяльність стали “просторово-часовою моделлю співвідносин лю
дини і світу, матеріалізуючи безкінечне прагнення людини до гар
монізації буття” [1, С. 148].
Як керівник музею Ольга Андріївна пройшла непростий
шлях. Перші роки незалежності України стали переломними для
багатьох музеїв. Недостатнє фінансування, складні економічні
умови, падіння кількості відвідувачів, необхідність переорієнту
вання музейної діяльності з обслуговування туристичного потоку
на пошук нових форм музейної роботи, привели, по суті, до ство
рення музею нового типу. Ольга Андріївна прагнула, щоб музей
не був частиною державної ідеологічної машини, створеної за
універсальними для провінційних музеїв рецептами. Її Музей мав
стати уособленням здійсненої мрії. За керівництва Ольги А ндріїв
ни він став таким — духовним центром міста, музеєм, який ство
рював і виховував своїх відвідувачів, які приходили у музей не
просто оглянути експозицію, а відчути себе частиною Всесвіту,
проникнутися ідеями філософії космізму.
Завдяки особистим наполегливим зусиллям Ольги Андріївни, її
авторитету в колі науковців ракетно-космічної галузі, розумінню за
вдань музейного колекціювання, таланту керівника і організатора, в
музеї зібрано унікальну колекцію космічної техніки та спорядження
космонавтів, зразки місячного ґрунту. Ці експонати, основна частина
яких відноситься до Державного фонду музейних колекцій України, і
сьогодні складають основу експозиції “Космос”.
Ольга Андріївна започаткувала нові форми музейної роботи і її
світоглядно-філософське спрямування. Під її керівництвом музей
став місцем, що дарує житомирянам відчуття власної виключності і
неповторності. Світоглядні орієнтири і цінності Ольги Андріївни
сприяли не тільки створенню неповторної експозиції музею, а й
формуванню основних концептуальних напрямків його культуроло
гічної діяльності: “Музей і музика”, “Музей і образотворче мисте
цтво”, “Музей і діти” та інші, які поєднані центральною ідеєю —
“Людина і Космос” . Ці напрямки розвиваються в музеї і сьогодні.
Продовжують свою історію і фестиваль дитячої музичної творчості
“Під сузір'ям Ліри”, і мистецька акція “Ніч музеїв”, засновані при
Ользі Андріївні.
Завдяки ініціативі О.А. Копил у музеї було започатковано
проведення шести міжнародних науково-практичних конференцій

33

„Людина і Космос”, одне з основних завдань яких — дослідження
гуманітарних аспектів космічної діяльності.
Ольга Андріївна надавала величезного значення дослідженню
маловідомих фактів наукової біографії С. Корольова та інших видатних
діячів ракетно-космічної галузі в СРСР. Вона володіла талантом любові
— любові до життя, до своєї справи, до людей.
Розповідаючи про себе, Ольга Андріївна пише, що, під час розду
мів про смисл життя задає собі два питання: “Перше: чи помітять лю
ди, якщо мене не стане, мою відсутність, чи відчують, що мене не
вистачає? І друге: чи можу сказати, що я щаслива?” Для неї відчуття
особистого щастя і розуміння власного внеску у суспільно корисну
справу — нероздільні.
Ольга Андріївна любила мистецтво в усіх його проявах, була му
зично і літературно обдарованою особистістю. Її життя — це служіння
добру і красі. Вона безкінечно любила людей, життя, мистецтво. Щ о
річно в Музеї космонавтики проходять зустрічі, що присвячені її світ
лій пам'яті. Автором і режисером програм стала Елеонора ДишнієваНабедрик — викладач Житомирського музичного училища імені
В. Косенка, талановитий педагог і музикант. У цей день в музей при
ходять люди, яким доля подарувала знайомство, спілкування і дружбу
з Ольгою Андріївною.
Існують релігійно-філософські теорії, які свідчать про те, що світ
недосконалий, тому що божественна сила і воля, доходячи до нашої
грішної землі, спотворюються через людські недоліки. Напевно, якщо
б світ складався з таких людей як Ольга Андріївна, божественна прав
да та істина запанували би всюди.
Це може здаватись патетикою. Але все ж таки існують люди, по
дібні до зірок. Вони немов приходять на Землю для того, щоб освітити
життя. Життя таких людей не завершується їх земним буттям. Світло,
що випромінює прекрасна душа, не знає перешкод і відстаней. Такою
особистістю, безсумнівно, була директор Музею космонавтики - Оль
га Андріївна Копил.
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«DESCRIPTION DE L' UKRANlE» (ОПИС УКРАЇНИ)
ГІЙОМА ДЕ БОПЛАНА З КНИГОЗБІРНІ НМІУ
ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Волощук О.В.
У доповіді розглядається букіністична пам'ятка XVII ст. - праця
«Опис України кількох провінцій королівства польського, що тягнуть
ся від кордонів Московії до границь Трансильванії разом з їхніми
звичаями, способом життя і ведення воєн, сіра де Боплана в Руані, у
Жана Кайуе, при королівському дворі» Гійома де Боплана (близько
1600? - 1673 або 1685), яка містить українознавчі дані та має важливе
значення для збереження історичної пам'яті про добу козацтва та в
цілому місця України в світогляді як українців, так і зарубіжних манд
рівників і дослідників .
Об'єктом дослідження є фундаторська діяльність Г. Боплана та
його роль в поширенні об'єктивних українознавчих знань як для фран
комовних читачів XVII ст, так і для сучасних поколінь. Предметом
дослідження є перевиданий примірник книги "Опис України", Париж.
1861 р. французькою мовою, який зберігається в книгозбірні НМІУ.
Одними з важливих і актуальних джерел з історії України XVI XVlll ст. є праці сучасників - картографів, інженерів, вчених того
часу. Саме таким джерелом є праця французького військового інжене
ра Гійома Левасера де Боплана. Ця праця досить вивчена, але до цього
часу є цінним джерелом для усіх, хто досліджує і цікавиться минулим
України. В бібліотеці Національного музею історії України зберігаєть
ся примірник книги "Description de L'Ukranie, виданий в Парижі 1861
р. французькою мовою. Книга збереглась в оригінальній видавничій
паперовій обкладинці. Має потертості, розриви, забруднення. Примір
ник потребує реставрації, оскільки довший час зберігався в неналеж
них умовах. Розміри книги 16.3 х 10.7 см.
На обкладинці книги зберігся чіткий власницький книжковий
знак (екслібрис) овальної форми - Павел Платонович Потоц
кий. Екатеринг. пр. д. № 8. На титульній сторінці зберігся запис з № 14
629. Екслібрис свідчить про те, що книга належала до колекції Павла
Платоновича Потоцького. Потоцький П.П. (1857-1938) - відомий
військовий історик, генерал артилерії, громадський та культурний
діяч, меценат, засновник історико-мистецької колекції "Музей Украї
ни". За часів Центральної ради П.Потоцький, перебуваючи в Петрог
раді, прийняв українське громадянство, як тільки виникла така можли
вість. Відомий тим, що основну частину своєї колекції перевіз з Пе-
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тербурга в Київ та передав в дарунок уряду УРСР, маючи надію що
колекція таким чином збережеться на українській землі [1] .
В 1938 р. генерала було заарештовано, звинувачено в контрре
волюційній діяльності. В серпні цього ж року внаслідок жорстокого
побиття біля Лук'янівської тюрми Потоцький помирає. Колекційне
зібрання, бібліотеку, архів було пограбовано і знищено [2]. Про кни
жкову колекцію збереглись нечисленні свідчення. Тільки частково
книги потрапили в бібліотеки і музеї , значна частина була розграбо
вана під час окупації 40-х рр. Окремі видання потрапили до Націона
льного музею історії України, а також до відділу рідкісної книги
ЦНБ НАН України [3].
Однією з книг , яка збереглась з величезної колекції, є та, про яку
йдеться в доповіді. Праця Г.Л.де Боплана була перевидана багато раз
як в 17, так і в 18 і 19 ст. Впродовж декількох століть книга залиша
лась для жителів Західної Європи одним з небагатьох джерел інформа
ції про Україну, її народ, звичаї і традиції. Також усі, хто читав книгу
в різних перекладах, мали змогу довідатись про українське козацтво,
національно-визвольні рухи в XVI - XVII ст., етноніми козак, Русь,
Україна, що дуже важливо.
Сам "Опис України, кількох провінцій королівства Польського,
що тягнуться до Московії та Трансильванії разом з їхніми звичаями" в
першу чергу готувався як пояснення до картографічних видань, карт.
Лише згодом було задумано видати окрему книгу.
Спочатку в Україну потрапили не самі книги, а карти Г.Боплана.
Як відомо, "Генеральна карта України" була складена ще в 1648 р.
Карти були потрібні в зв'язку з постійними військовими кампаніями,
що велись на території Речі Посполитої, України та Молдавії. Відомо,
що на поч. XIX ст. в архіві Сенявських у Меджибізькому замку збере
глись пошкоджені, розірвані на клаптики Бопланові карти XVII ст. [5].
Стосовно історіографічних досліджень, пов'язаних з працями Г.
де Боплана, то вони є досить обширними. Про знайомство з картами
Боплана та його послідовників знаходимо згадки ще у літописця Гри
горія Граб'янки (помер в 1738 р.).
Праці Боплана досліджували вчені: Кеппен Петро (1798 - 1864)
статист, етнограф, Микола Костомаров (1817 - 1885 ), Ізмаїл Срезневський (1812 -1880) відомий вчений-славіст, Микола Маркевич (1804 1860). Зокрема, Маркевич свої дослідження часто ґрунтував на "Описі
України" та "Генеральній карті України’’ 1648 р. В переліку джерел
до своєї "Історії Малороссії" на перше місце він поставив працю
Г.Боплана. Інший вчений Аполлон Скальковський (1808-1898) викори
став дані Боплана в "Нарисах Запорожжя" і "Історії Нової Січі". Що
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дуже важливо, він використав "Опис України" для пояснення топо- та
етнонімії (про те що козаки називали Росію Москвою, Московією, а
росіян москвинами, москалями). Займались бопланівською тематикою
Володимир Антонович (1834 - 1908), Дмитро Яворницький (1855 1940) та Михайло Грушевський (1866 - 1934) . Що цікаво, Грушевський коментував фрагменти "Опису", особисто перекладаючи їх з ви
дання А.Голіцина (Париж. 1861 р.), такого ж, яке зберігається в книго
збірні НМІУ. Серед вчених 20 ст. тематикою Боплана займались Ми
хайло Слабченко (1882 - 1952), Ілько Борщак (1895 - 1959) історик,викладач Національної школи у Парижі, Сергій Шелухін (1864 1938) автор праці -Україна - назва нашої землі з найдавніших часів.,
Прага 1936-1937р., Володимир Січинський (1894 -1962 ), Іван Крип'якевич (1886 - 1967). Львівський вчений Ярема Кравець в 1981 р. підго
тував новий переклад "Опису України " на українську мову .
Серед сучасних вчених цікаві дослідження провели Я.Р. Дашке
вич (1926 - 2010), Ярослав Ісаєвич (1936 - 2010) С.Білокінь, Боряк
Г.В., Марія Вавричин [6].
Ще в XVII ст. текст "Опису України" Боплана було надруковано не
тільки французькою, а й латинською, голландською та іспанською мо
вами. Крім видань Жака Кайю XVII ст. текст книги 1660 р. повністю або
фрагментами публікувався 48 разів французькою, англійською, німець
кою, латинською, польською, російською та українською мовами.
Опис Боплана при критичному огляді дає відповіді на багато пи
тань, що стосуються історії козацтва, воєнної історії, етнографії украї
нців і кримських татар, історичної географії, топографії і картографії
[7]. Так, в розділі про вибори козацького гетьмана, Боплан пише, що в
разі відмови особу могли стратити. Це перебільшення, насправді пов'я
зане з давнім звичаєм, коли обрана особа мусила двічі відмовля
тись від такої високої посади. Звичайно, це все супроводжувалося як
жартами, так і погрозами і лайками, не більше. Церемонія закінчува
лась тим, що старі козаки декілька раз клали землю на голову новооб
раного гетьмана. Це означало, що обраний лише слуга товариства, стає
їх володарем, проте може перетворитись і на прах. З інших розділів
довідуємось про наших предків-козаків і їх звичаї. Вони жваві, енер
гійні, високі на зріст. Хоч і люблять гарний одяг, частіше вбираються
досить скромно. Боплан прямо називає козаків русинами, розповідає
про їх способи діяти в різних обставинах і випадках .
Під час походів в Крим і проти татар, під час захоплення ворожих
суден Боплан вказує, що козаки грабують, забирають військову здобич
і з цим всім вертаються назад.

37

Хоча є й інші свідчення про козаків. Так під час польськошведської війни (1600 - 1629) сучасників вражало, що на відміну від
інших військових, українські козаки не грабували, не мародерствували
(що для тих часів і тогочасних звичок військових - річ дивна і нечувана [8, ст. 65-66]
Боплан розповідає що козаки були не тільки відважні під час вій
ськових походів але вміли і були досвідченими в усіх необхідних для
життя ремеслах, як теслі для будівництва жител і човнів , стельмахи,
ковалі , зброярі, кожум'яки ,римарі, бондарі, кравці і т.д. Жінки пря
дуть льон і вовну, з яких роблять полотно і тканину. І чоловіки і жінки
вміють добре обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати
різні страви, варити пиво, мед.
Цікавими є свідчення чому козаки схильні до бунтів. Вони кміт
ливі, дотепні, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства,
але надзвичайно люблять свободу. Саме через це вони схильні до бун
тів та повстань проти місцевих вельмож і старост, як тільки відчува
ють утиски. Читаючи працю, довідуємося що гетьмани не мали одноо
сібної влади. Дослівно: Гетьмани дуже суворі, але нічого не почина
ють без загальної військової ради.
Боплан розповідає, що хотів дослідити історію русів, щоб біль
ше дізнатися про давні часи. Зустрівшись з ученими людьми довідав
ся, що великі і тривалі війни постійно спустошували цей край, а во
гонь палив будівлі і бібліотеки. Тут, очевидно, маються на увазі пос
тійні війни з степовими народами - печенігами, половцями, пізніше з
монголо-татарами, Кримською ордою, турками, і про міжусобні вій
ни в Русі-Україні.
В розділі читачеві від книговидавця Гійом Левассер та Жак Кайю
розповідають, що в книзі повинні були бути зображення людей, диких
тварин і рослин. Різьблені дошки для грав'юр і малюнків були передані
на розгляд до королівського двору. Але через раптову смерть гравера
Віллема Гондіуса ці можливості були втрачені [9].
Підводячи короткий підсумок треба зазначити, що відповідно су
часним дослідженням Г.Боплан був не просто картографом і військо
вим інженером. Його ім'я серед тих, які стали засновниками, фундато
рами поширення українознавства, знань про минуле України в бага
тьох країнах Європи.
Така праця як "Опис України" Боплана є важливою складовою,
цеглинкою історичної пам'яті нашого народу. Оскільки основною фу
нкцією історичної пам'яті є передача досвіду та знань про минуле як
основи самоіндентифікації. Г. Боплан передав ці знання ще в XVII
столітті, ми ж повинні зберегти і передати їх далі наступним поколін
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ням. Щоб не втратити самоіндентифікацію, свою історію, правду про
себе і своїх предків треба берегти і захищати. Для цього треба читати,
популяризувати, досліджувати, цікавитись зокрема такими працями, як
книга де Боплана та іншими. Відомості з них дадуть правдивіше зо
браження минулого нашої країни та наших предків .
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50-ММ РОТНИИ МІНОМЕТ
У ЕКСПОЗИЦІЇ НІАМ «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»
В ’ялець А.В.
У 2021 році експозиція музею поповнилась ще одним цікавим ек
спонатом - 50-мм ротним мінометом зразка 1938 року 50РМ (РМ-38).
Міномет був знайдений під час експедицій пошуковцями Київського
міського військово-патріотичного клубу «Пошук» та переданий музею.
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Це мало дуже велике значення, адже тепер на постійно діючій виставці
«Від ядра до снаряду» з ’явився справжній зразок артилерійської сис
теми. Більш того, цей зразок дуже цікавий з технічної точки зору через
свій механізм регулювання дальності пострілу.
Міжвоєнний період у 20-30 роки характеризувався активною роз
робкою нових артилерійських систем та зразків, зокрема і мінометів.
Існувала необхідність у прийнятті на озброєння зразка, який міг би за
йняти проміжок між можливістю ураження противника на дистанції
більшій, ніж кидок ручної гранати але меншій ніж здатна стріляти арти
лерійська система. Особливо це стосувалось можливості вразити ворога,
який сховався у окопах, складках місцевості, на зворотних схилах чи за
такими перепонами як стіни, хати тощо. Для різних підрозділів: рота,
батальйон, полк була необхідна своя мінометна система відповідного
калібру. Для роти була прийнята система калібром у 50-мм.
Розробку 50-мм ротного міномета було доручено Спеціальному
конструкторському бюро №4 (СКБ-4) при Ленінградському артилерій
ському заводі №7 «Арсенал» ім. Фрунзе, яким з 1936 року керував
видатний радянський конструктор Борис Іванович Шавирін. Вже на
початку 1937 року був розроблений 50-мм ротний міномет «Оса». На
протязі року було випробувано декілька дослідних зразків, а на почат
ку 1938 року вже відбулись порівняльні випробування «Оси» та авто
матичних гранатометів. Результатом стало рішення про прийняття на
озброєння РСЧА саме «Оси», щоправда після деяких доробок, під
назвою «50-мм ротний міномет зразка 1938 року». Міномет отримав
індекс 52-М-822, який розшифровувався наступним чином. 52 - відділ
матеріальної частини артилерії. Букви визначають категорію зразка в
цьому відділі, у даному випадку це М - міномет (П-пушка, Г-гаубиця,
Ф-фугасний снаряд, О - осколковий, ОФ - осколково-фугасний, Д димовий тощо). Останні три цифри означають: перші дві групу озбро
єння і остання цифра - номер зразка у групі. Тож група мінометів у
відділі озброєнь мають номер 82, а номер 50-мм міномета у цій групі другий. Якщо у зразок озброєння вноситься зміна, то до індексу дода
ється ще марка (літера) з метою відрізнити зразок від вихідного зразка.
Таким чином 52-М-822Ш - це 50-мм ротний міномет зразка 1938 року.
Літера «Ш», на думку автора, означає першу літеру фамілії розробника
- Шавирін. Боєприпаси маркуватись будуть наступним чином: 53 -О822Ш (53 - унітарні патрони, снаряди, міни; О - осколковий). Іноді
зустрічається скорочене маркування «міна О-822Ш) [3, 8].
Серійне виробництво міномету освоїв Завод №7 «Арсенал» у
1939 році. За рік там виготовили 1720 мінометів. Враховуючи особли
ву важливість насичення військ новим зразком озброєння, уже у І-ІІІ

40

кварталах 1940 року його мали випускати на одинадцяти заводах у
кількості 23105 шт. але до 1 серпня 1940 р. було виготовлено лише
18994 міномети [1]. Після цього випуск РМ-38 було припинено, а ви
пуск модернізованого зразка, РМ-40, розпочато. Ціна одного РМ-38
складала 3600 руб. [2].
Згідно «Керівництва служби 50-мм міномету» [3, 9], 50-мм рот
ний міномет зразка 1938 року є зброєю навісного вогню і застосову
ється для вогневої підтримки дій стрілкової роти шляхом знищення чи
придушення живої сили та вогневих засобів противника, розташова
них як відкрито так і в легких укриттях або за перешкодами. Міномет
створений по схемі уявного трикутника з запаленням по типу Стокса.
Він являє собою жорстку, тобто таку, яка не має противідкатних при
строїв, гладкоствольну гармату, що стріляє опереними снарядами (мі
нами) і складається з ствола міномета з дистанційним краном; опорної
плити; двуноги-лафету; прицілу [3, 10].
Цікавою особливістю цього міномета з технічної точки зору була
зміна дальності пострілу за рахунок зміни кількості газів при пострілі
та за рахунок зміни довжини путі міни у стволі.
Отже розберемось докладніше. На дальність польоту міни впли
ває кількість порохових газів, шо утворюється при пострілі і діють
безпосередньо на міну. Чим більше цих газів, тим вище тиск на снаряд
і тим більшу силу вони йому передають. Зазвичай у мінометних сис
темах питання вирішується за рахунок розміщення на міні додаткових
зарядів пороху у спеціальних мішечках. Тут застосували нестандартне
рішення. На кінці казенної частини ствола містився дистанційний
кран, який мав декілька отворів. При провертанні крана змінювалась
кількість відкритих отворів, а це при пострілі дозволяло змінювати
кількість порохових газів, що виходила назовні, таким чином знижую
чи тиск всередині ствола. Кількість відкритих отворів чітко відповіда
ла наперед визначеній дальності.
Але і це було не все. На дальність пострілу також впливає путь,
який проходить снаряд всередині стволу, а отже і час дії на нього по
рохових газів. Дистанційний кран був влаштований таким чином, що
при його обертанні не тільки відкривались отвори, а й рухався бойок,
на який наколювалась міна. Зміна довжини бойка змінювала довжину
шляху, на якому відбувався підрив заряду та збільшувало розмір каме
ри, що утворювалась за міною. Сукупність цих факторів і дозволяла в
кінці кінців змінювати дальність пострілу.
Ще однією технічною особливістю міномета було те, що стрільба
з нього велась при двох фіксованих кутах підйому: у 45° або 75°. Кут
підйому 45° при закритому дистанційному крані давав найбільшу да
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льність стрільби у 800 м, а кут у 75° при відкритому дистанційному
крані давав мінімальну дальність у 200 м. Цікаво, що у настанові до
міномету [3, 9] зазначається, що найменша дальність прицільного вог
ню може бути доведена до 100 м шляхом збільшення кута до 82° за
допомогою контрольного квадранта. Наскільки такий спосіб наведення
використовувався на практиці, сказати досить важко.
При закритому дистанційному крані початкова швидкість снаряду
становила 95 м/с, при відкритому - 65 м/с. Скорострільність міномета
складала 30 пострілів за хвилину. На максимальній дальності точність
влучання складала по довжині 16 м, по ширині близько 8 м [3, 62].
Діаметр ураження міни складав 300 м.
Боєкомплект міномету складався з чавунної чотирьохперої міни
0-822А (заряд пороху у хвостовому патроні 4,5 гр.), яка невдовзі була
замінена стальною шести-перою міною 0-822 для поліпшення кучності
стрільби. Пізніше на озброєнні з’явилась шести-пера міна 0-822Ш, яка
важила 850 гр. а хвостовий заряд було зменшено до 4 гр. Також широ
ко використовувались трофейні німецькі 50-мм міни.
Двонога-лафет придавала стволу міномета визначений напрямок,
тобто відповідні кути вертикального та горизонтального наведення. Вона
складається з трубчатої двуноги з підйомним механізмом, механізмом
горизонтування, амортизатора та вертлюга з поворотним механізмом. В
50-мм ротному мінометі використовувався механічний приціл.
До недоліків міномета слід віднести: велику мінімальну дальність
пострілу; достатньо складний пристрій дистанційного крану; шкала
дистанційного крану не відповідала дальності; вихідні отвори невдало
розташовані, через що гази обпалювали руки стрілка, а пил, що підій
мався, демаскував позицію; сам міномет мав досить великі габарити та
відносно велику вагу; складне та ненадійне кріплення прицілу.
Для зручного транспортування міномету та маневрування на полі
бою був розроблений людський в ’юк, який дозволяв переносити міно
мет вагою 12 кг. на спині одного з номерів. Інший номер переносив
боєкомплект, який розміщувався у двох лотках, по 7 мін у кожному.
У поході три ротні міномети вкладались та перевозились на спе
ціальній мінометній повозці зразка 1938 року (МП-38). Крім того, на
ній перевозилось 24 лотка з мінами (168 мін) та ЗІП мінометів. Повоз
ка була на кінній тязі та підресорена. У горно-стрілкових частинах для
транспортування використовувались кінні мінометні в ’юки [3, 9].
На підставі військової експлуатації (а головним чином на підставі
досвіду радянсько-фінської війни) конструктор Володимир Шамарин
доопрацював міномет, і вже у 1940 році на заміну РМ-38 надійшов
більш досконалий 50-мм ротний міномет зразка 1940 року РМ-40, а з
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початком війни і РМ-41, дуже подібний конструктивно до німецького
Granatenwerfer-36. Але РМ-38 продовжував свою бойову службу і
широко застосовувались частинами РСЧА в боях у озера Хасан та на
річці Халхін-Гол, в ході радянсько-фінської війни 1939-1940 роках, а
також в початковий період Великої вітчизняної війни [2].
Характер нової війни показав низьку ефективність 50-мм міноме
тів. Та і сама міна була досить малоефективною, особливо при потрап
лянні у воду, сніг чи грязь. Але не дивлячись на це, ротні міномети про
довжували користуватись популярністю через те, що нерідко тільки
вони забезпечували вогневу підтримку невеликих підрозділів у бою.
Перехід РСЧА від стратегічної оборони до стратегічного наступу,
поставив остаточний хрест на 50-мм мінометних системах. У таких
умовах ставали більш ефективні 82-мм системи, і як наслідок, у 1943
році всі модифікації 50 РМ були зняті з виробництва та озброєння
бойових частин. Але до самого кінця війни 50 РМ продовжували зна
ходитись на озброєнні деяких тилових підрозділів та партизан.
Безпосередньо наш міномет, що знаходиться у експозиції, брав
участь у боях на плацдармі при штурмі Дніпра і визволенні Києва
восени 1943 року. Деякі ознаки вказують на те, що він перебував на
озброєнні підрозділу т.з. «чорносвиточників», разом з якими і закінчив
свою бойову службу. Знайдений він був поруч з ямою, у якій їх пере
бувало більше 30 чоловік...
Таким чином 50РМ, як цікавий зразок військово-технічної думки,
прожив недовге, але яскраве життя і з повним правом займає своє міс
це у експозиції, наглядно та інформаційно посилюючи її.
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МУЗЕЇ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Гайда Л.А.
Україна має досвід у реалізації сучасних технологій освітянського
музейництва, що є одним із провідних засобів пізнання власної країни
та сприяє формуванню гордості за її культурні надбання. Проблема
пошуку нових форм «кола комунікації» є цілком на часі, оскільки пан
демія та руйнація старих усталених зв’язків дає нам можливість перег
лянути й переоцінити потенціал місцевих спільнот, зокрема, закладів
вищої освіти та їх підрозділів - музеїв. Відомості про них представлені
на сайті громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних
закладів України» [3].
Питання діяльності музеїв закладів вищої освіти частково висвіт
лювали вітчизняні вчені Р. Маньковська, Ю. Омельченко, найбільш
грунтовно С. Муравська [5]. Тему використання можливостей музеїв
технічного профілю закладів вищої освіти у діяльності територіальних
громад ми розглянемо на прикладі Кіровоградщини, де історія та їхня
діяльність не були предметом дослідженнь. Окремі публікації здійсни
ли керівники музеїв П. Андронатій,
О. Баранюк,
В. Котяк,
Ю. Бондарчук, О. Вівсяний, Л. Гайда, Л. Кірєєв та І. Романько.
Мета дослідження - проаналізувати, систематизувати, охаракте
ризувати, узагальнити та презентувати потенційні можливості музеїв
технічного профілю закладів вищої освіти Кіровоградщини у системі
діяльності місцевої громади.
Нами використано хронологічний принцип, діяльність музеїв ЗВО
представлено за часом заснування.
Музейний комплекс Льотної академії Національного авіаційного
університету є складовою частиною центру громадських зв’язків ака
демії [4]. У 1971 році тут було відкрито Музей авіації, нині приймає
відвідувачів професійний пілот Л. Кірєєв. 2011 року тут були створені
майданчики-локації під відкритим небом, це, перш за все, Алея авіато
рів (колекція літаків), де розташовані реальні повітряні судна і моделі,
стенди й креативні композиції, фонтан у вигляді літака тощо. Екскурсії
проводить відомий краєзнавець та екскурсовод М. Барабуля. Туристи
чним об’єктом на території академії є й сквер Івана Кожедуба, який
був створений навколо пам’ятного знака, встановленого 8 червня 2010
року в пам’ять про подвиги тричі Героя Радянського Союзу Івана Ми
китовича Кожедуба та перебуванні його на Кіровоградщині. Тут також
розташовані кований пам’ятний знак, присвячений всім випускникам
закладу «Шпаківня назавжди», і стенди з інформацією про видатних
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авіаторів. У травні 2014 року в сквері урочисто відкрили меморіальну
дошку, присвячену двічі Герою Радянського Союзу Амет-хану Султа
ну, виготовлену для музейного комплексу на кошти, зібрані кримсь
кими татарами. До комплексу входить і Сквер Аеронавігації, тут мож
на побачити виконану різними засобами «Розу вітрів» - символ аеро
навігації і зразки реального аеронавігаційного обладнання, яке експлу
атувалося на аеродромі «Кіровоград» у різні роки.
Починаючи з 2010 року доцент кафедри професійної педагогіки
та соціально-гуманітарних наук, кандидат історичних наук І. Романько
творить окремий музейний комплекс експозицій та виставок з історич
ного краєзнавства, до якого входить унікальна експозиція «Україна
більше за життя: кіровоградці - учасники Антитерористичної опера
ції», відкрита у 2015 році. Льотна академія Національного авіаційного
університету займає значну територію, інтенсивна забудова якої здійс
нювалась починаючи з 50-х років ХХ ст., у народі зветься «Авіагородок», має цікаву історію створення, а значить, і перспективу викорис
тання як об’єкту культурного туризму. Цьому сприяє зручність під’їзду
та розташування вздовж магістральної дороги на виїзд із міста.
Музей історії Центральноукраїнського національного технічного
університету. Кіровоградський інститут сільськогосподарського ма
шинобудування - провідний заклад технічної освіти регіону відкрив
свій музей у 1981 році. Тут відображена історія зростання ЗВО та пе
ретворення в національний університет України, його здобутки та
звершення, збереження кращих традицій і досвіду у сфері наукової та
педагогічної діяльності. Завдяки подвижницькій праці І. Федотова, до
процесу творення музею долучилось не одне покоління працівників та
випускників університету, тож вдалося зібрати чимало цікавих і цін
них експонатів, ілюстративного фотоматеріалу, музейних предметів.
Кіровоградська область - один із провідних сільськогосподарських
регіонів України, технічний університет упродовж ХХ століття відіг
рав значну роль у підготовці кадрів, що сприяло економічному розвит
ку краю. Вказане зібрання є унікальним, єдиним з історії технічної
освіти краю [2]. Опікується музеєм Ю. Бондарчук, доцент кафедри
економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, кандидат
історичних наук, активний учасник пам’яткознавчих студій та науко
во-практичних краєзнавчих конференцій. Музей працює з учнями шкіл
та слухачами Кіровоградського відділення Малої академії наук у на
прямку профорієнтації, проводить екскурсії для гостей, бере участь в
організації Дня відкритих дверей та зустрічах випускників. Окрім відві
дування самого музею, презентабельною є історія побудови студентсь
кого містечка, його приміщень, зокрема, унікального мозаїчного панно
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«Дотик» («Прикосновение»), яке прикрашає головний корпус з 1992
року. Автор ескізу художник Анатолій Данилов, виконавці - група ху
дожників під орудою Анатолія Дворського. У 2012 році на Студентській
площі було відкрито пам’ятник «Студентству всіх часів».
Музей історії техніки Центральноукраїнського державного педа
гогічного університету імені Володимира Винниченка, відкритий у
2015 році на фізико-математичному факультеті, складається із таких
розділів: «Історія обчислюваної та комп’ютерної техніки» (2015), «Іс
торія елементної бази електроніки» (2016), «Історія астрономії, оптики
та квантової фізики» (2016), «Історія шкільного підручника математи
ки (2020). Музей співпрацює з цільовими категоріями, а це: школярі
закладів освіти Кіровоградщини, слухачі МАН, учасники обласних та
всеукраїнських предметних олімпіад; здобувачі освіти комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педаго
гічної освіти імені Василя Сухомлинського», учасники конференцій,
семінарів; працівники різних підприємств міста Кропивницький; випу
скники факультету. Потенціал музею техніки задіяний у навчальній
діяльності факультету та при виконанні практичних робіт у процесі
викладання курсу «Історія науки й техніки».
Таким чином, зібраний та проаналізований фактичний матеріал до
зволяє проілюструвати процес розвитку музеїв технічного профілю закла
дів вищої освіти Кіровоградщини. Під час узагальнення до статті не увій
шли відомості про тематичні колекції кафедр, майстерень та окремих
викладачів, які мають потужний навчально-просвітницький потенціал.
На наш погляд, слід виокремити такі напрямки використання потен
ційних можливостей вказаних музеїв у системі діяльності територіальних
громад: економічний - співпраця з місцевими підприємствами, установа
ми й організаціями (підготовка кадрів, професійне удосконалення, розро
бка брендів продукції та її просування); суспільний - спільна діяльність з
місцевими органами влади, громадськими організаціями, підтримка грантових проєктів; науково-освітній - організація та участь у наукових кон
ференціях, семінарах, презентаціях ЗВО, спільні заходи з позашкільними
закладами, зокрема, центрами науково-технічної творчості, гуртками,
членами МАН, профільними класами ліцеїв, профорієнтація учнівської
молоді; інформаційний - використання освітніх, наукових, культурних
здобутків ЗВО для брендування та популяризації вищої школи; культур
ний - робота з бібліотеками, музеями, архівними установами; туристич
ний - як база для розвитку культурного простору краю та об’єкти туриз
му. Активна комунікація музеїв технічного профілю закладів вищої освіти
сприятиме їхній інтеграції у життя місцевих спільнот, розвитку громад та
позитивному іміджу краю.
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ІСТОРІЯ ІРШИНСЬКОГО ГЗК ТА СЕЛИЩА ІРШАНСЬКА
В «МУЗЕЇ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ»
Голяченко О.С.
В Іршанську, що на Житомирщині, знаходиться своєрідний «Му
зей під відкритим небом». Він складається із 12-ти стендів та відобра
жає історію філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» АТ
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» і селища гірників. Музей роз
міщений у центрі Іршанська поблизу палацу культури та спорту «Ти
тан». Відкритий у липні 2019 р.
Перший стенд «Першопрохідці» розповідає про Степана Володи
мировича Бєльського (1866-1943) - першовідкривача ільменіту в укра
їнському Поліссі, геолога Володимира Арсентійовича Осколкова
(1904-2003) та енергопотяг №37.
У 1920-1930 рр. геологічні експедиції під керівництвом Бєльсько
го С.В. відкрили на території нашого краю промислові родовища гра
нітів, вогнетривких глин, польового шпату, каоліну, кварцитів, топазів,
ільменіту. У 1924 р. під час детального вивчення каолінів поблизу сіл
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Гацьківка та Добринь, встановлений факт присутності у них ільмені
ту. Професор Бєльський представив перші дані про наявність ільмені
ту високих концентрацій у русловій частині р. Ірша.
Геолог Осколков у складі Волинської геологорозвідувальної
партії тресту №1 «Мінералруд у 1930-1931 рр. детально дослідив
родовища каолінів (Гацьківське, Руднє-Гацьківське, Ягодинське),
що містили ільменіт.
Наприкінці 1954 р. на залізничну станцію «Турчинка» прибув енергопотяг №37. Він розмістився на північній околиці села Нова Борова.
Головним завданням пересувної електростанції, що мала потужність
3000 кВт (вБ-3000), стало забезпечення електричною енергією створе
ного Іршинського розвідувально-експлуатаційного підприємства.
Другий стенд має назву «Іршинське РЕП як перша черга комбіна
ту». Постановою Ради Міністрів СРСР №407-177сс від 9 березня
1954 р. і наказом Міністерства кольорової металургії СРСР №7сс від
11 березня 1954 р. на базі Іршинського та інших родовищ титанових
руд було організоване Іршинське розвідувально-експлуатаційне підп
риємство та розпочато проектування і будівництво Іршинського гір
ничо-збагачувального комбінату.
Ліквідоване Іршинське РЕП розпорядженням Київського Раднаргоспу №134 від 12.04.1961 р. у зв’язку із закінченням будівництва
Іршинського ГЗК та передачі йому фондів.
Також на стенді поінформовано про присвоєння назви «Іршанськ»
новоутвореному
поселенню
Іршинського
гірничозбагачувального комбінату, згідно рішення виконавчого комітету Жи
томирської обласної ради №830 від 5 серпня 1960 р.
Третій стенд «Поліський титан» інформує про дражний спосіб
видобування та перший ільменіт українського Полісся. У 1956 р. було
випущено 1002 т ільменітового 42% ТіО2 концентрату. У 1958 р.,
після введення в експлуатацію драги №1 - 5950 т, 1960 р., після вве
дення в експлуатацію драги №2 - 26125 т.
Іршинський ГЗК став єдиним підприємством у Європі, де розробку
корисних копалин здійснювали величезними плаваючими фабриками драгами. На дослідній малолітражній дразі (МД-1) застосували дражний
спосіб відпрацювання терасового розсипу із замкненим циклом водо
обороту та гідро-транспортування пісків. Вперше була відпрацьована
технологія із збагачення ільменітових пісків на гвинтових сепараторах
та отримання чорнового концентрату безпосередньо на дразі.
«Екскаваторно-гідравлічний спосіб видобування» - назва четвертого
стенду історичної галереї. Перехід гірничодобувної промисловості від
дражного способу видобутку корисних копалин до гідромеханічного
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відбувся у 1960-тих рр. Для розробки родовища терасового розсипу 12
серпня 1964 р. на Іршинському гірничо-збагачувальному комбінаті був
введений в експлуатацію кар’єр №1. У 1968 р. на кар’єрі розпочався мон
таж екскаватора крокуючого ЕК 10/60 і екскаватора Е-2503. Цей спосіб
видобування ільменіту застосовується на підприємстві до сьогодні.
На п’ятому стенді інформація про екскаваторно-конвеєрний спо
сіб видобування, що вперше був застосований на Лемненському руд
нику Іршинського ГЗК. 31 липня 1970 р. Державна комісія прийняла в
експлуатацію Лемненський гірничо-збагачувальний комплекс із
закінченим процесом видобування та збагачення корисних копалин.
Промисловий продукт навантажували роторні екскаватори ЕР-1250 і
ЕРГ-400 та транспортували його до збагачувальної фабрики
стрічковими конвеєрами. Вскришні і видобувні роботи проводились
крокуючими екскаваторами ЕК-10/70 і ЕК-15/90.
Із введенням в експлуатацію Лемненського рудника зріс випуск ільменітового концентрату. Якщо у 1965 р. вироблено 56 658 т, то у 1970 р. 103 016 т, 1972 р. - 198 963 т, 1974 р. - 293 262 т, 1976 р. - 374 021 т. Най
вищий його видобуток у 20 ст. припав на 1977 р. - 380 081 т.
Вагомий внесок у подальший розвиток потужностей комбінату і
становлення селища Іршанська зробив другий директор комбінату
Гулій Володимир Макарович (1921 - 1975). На його честь названо
вулицю та установлено меморіальну дошку.
Шостий та сьомий стенди «Іршанський ГЗК на зламі 20-21 століть»
розповідають про непростий перехідний період в історії комбінату: від
його підпорядкування Всесоюзному промисловому об’єднанню «Союзрідмет» (1980 р.) та Науково-виробничому об’єднанню «Рідмет» (1988
р.) до Міністерства промисловості України (1992 р.).
Восьмий стенд - «Природоохоронна діяльність Іршанського
ГЗК». На Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті роботи з
рекультивації (штучне відновлення) земель і повернення їх користува
чам розпочаті у 1971 р. За всю історію діяльності підприємства відно
влено 5296,2 га порушених земель у Володарсько-Волинському / Хорошівському та Коростенському районах.
Найбільш ефективними природоохоронними видом відновлення
порушених земель є лісогосподарська, сільськогосподарська, водна
рекультивації. Серед інших видів на підприємстві застосовують рек
реаційну, санітарно-гігієнічну, будівельну рекультивації.
«Соціальна політика комбінату» - дев’ятий стенд історичної га
лереї. Турбота про здоров’я та працездатність трудівників, культурне
дозвілля, заняття фізкультурою та спорту були і залишаються голов
ними пріоритетами діяльності керівництва комбінату.
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Десятий стенд носить назву «Філія «Іршанський ГЗК» у складі
АТ «Об’єднана гірничо-хімчна компанія». У вересні 2014 р. філію
«ІГЗК» повернуто із оренди у державну власність та передано (разом
із філією «Вільногірский гірничо-металургійний комбінат») до держа
вного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Одинадцятий та дванадцятий стенди «Курс на модернізацію та
оновлення виробництва» відображають діяльність АТ «Об’єднана
гірничо-хімічна компанія», що взяла курс на модернізацію виробницт
ва та переорієнтацію філії «Іршанський ГЗК» на експорт продукції.

ДО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ
АСОЦІАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ МУЗЕЇВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Гріффен Л. О.
У грудні виповниться двадцять років, як зібрання представників
музеїв технічного профілю прийняло рішення про заснування своєї
Асоціації. І з того часу члени Асоціації сумлінно докладають зусиль до
розвитку технічного музейництва в нашій країні, намагаючись в міру
своїх сил у вкрай несприятливих умовах, що склалися, всіляко сприяти
збереженню пам’яток науки і техніки (а то й самих музеїв), та по змозі
розширенню їх фондів, запровадженню нових музейних технологій,
підвищенню рівня обслуговування відвідувачів. А Асоціація робить
усе, що від неї залежить, аби допомогти їм у цій благородній справі.
Особливого значення така діяльність набуває в зв’язку з стрімким
розвитком у світі науки і техніки, здобутки яких у різних галузях, а
особливо в галузі ІТ-технологій, просто вражають. Недивно тому, що в
провідних країнах світу також інтенсивно розвивається й технічне
музейництво, супроводжуючи вказані процеси, з’являються нові гран
діозні науково-технічні музеї, розширюється їх фондова база, впрова
джуються новітні музейні технології. Нажаль, в розвитку музеїв техні
чного профілю ми дуже відстали від передових країн. У нас навіть
немає національного технічного музею, що давав би загальне уявлення
щодо шляхів розвитку та сучасного стану науки і техніки.
Наприкінці минулого і на початку нинішнього століття була здій
снена спроба створити такого роду музей. Було прийнято рішення
організувати його при провідному технічному вузі країни - політехні
чному інституті. Керівництво НТУУ(КПІ) виділило під експозиції
музею частину корпусу колишнього заводу, організувало ремонт та
збирання експонатів. Звісно, таке рішення дещо обмежувало можливо
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сті музею, однак це з лихвою компенсувалось можливістю в його дія
льності опиратись на потужний науковий потенціал такого вузу. І дій
сно, на початку 2000-них музей почав набирати обертів, в тому числі
перетворюючись на центр досліджень з історії науки і техніки. Було
започатковано періодичне наукове видання «Дослідження з історії
техніки», атестоване ВАК одразу з двох наукових напрямів - технічно
го та історичного. Була відкрита аспірантура з історії науки і техніки,
почали проводитись щорічні наукові конференції з цієї дисципліни й з
музеєзнавства, організовані щоквартальні наукові читання «Видатні
конструктори України» з виданням їх матеріалів і т. ін. Не залишались
осторонь і суто музейні проблеми: створена тоді експозиція стрілець
кої зброї досі залишається кращою в державі.
Нажаль, ця ідилія тривала не довго. Скоро виявилось, що керів
ництво ВУЗу зовсім не зацікавлене у розвитку Державного політехніч
ного музею саме як музейної установи, і поступово перетворювало
його на звичайний (хоча й досить великий) вузівський музей. Аспіран
туру було закрито, з’явились проблеми з науковим виданням, корпус
цеху, який почали ремонтувати під розширення експозиції, використали
для інших цілей, і навіть спеціально облаштовану залу в корпусі музею
перетворили на іще одну залу для засідань. Більшість експозицій так і
залишились у вигляді відкритих фондів, під фондосховища використо
вувались непристосовані приміщення. Хоч слід віддати й належне - все
ж було відкрито авіакосмічну експозицію в приміщенні колишніх авто
мобільних майстерень. Однак за багато років то практично все.
Так що розраховувати на національній музей науки і техніки не до
водиться, а треба виходити з того факту, що репрезентувати розвиток і
стан науки і техніки можуть лише в своїй сукупності окремі науковотехнічні музеї - іноді галузеві, а найчастіше ті, що при підприємствах. А
така репрезентація конче необхідна: адже техніка - це «друга природа»,
об’єкти якої у своїй сукупності й утворюють те своєрідне середовище, в
якому, власне, й існують люди. Проте пересічна людина в буденному
житті зазвичай стикається лише з незначною частиною елементів існую
чого технічного середовища, саме з тими, що безпосередньо забезпечують
їх існування (транспорт, побутові прилади тощо). І далеко не всі мають
справу з технікою виробничого призначення, та й то вибірково.
Однак переважна більшість технічних засобів, що забезпечують
життя суспільства у цілому, відносяться до засобів виробництва, з
якими пересічна людина або взагалі не стикається, або стикається
частково, в рамках своєї професійної діяльності. Тому люди практично
позбавлені можливості скласти уявлення про технічну сферу як щось
цілісне. Саме допомогти в цьому і є основним об’єктивним завданням
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музеїв технічного профілю. Окремі такі музеї відкриваються з найріз
номанітніших причин, але щодо всієї їх сукупності, то незалежно від
намірів творців її окремих ланок, вся їх сукупність об’єктивно виконує
дуже важливу спільну функцію - представлення техніки в цілому як
надзвичайно важливого суспільного явища. Тому взаємодія між науко
во-технічними музеями уявляється надзвичайно важливою.
З метою вирішення цих та інших задач і було створено громадсь
ку організацію, котра мала на меті об’єднати технічні музеї - Асоціа
цію працівників музеїв технічного профілю. Основним завданням
Асоціації є сприяння музеям технічного профілю в виконанні їх функ
цій по вивченню, збереженню та популяризації пам’яток техніки. Для
цього Асоціація була покликана здійснювати ряд заходів, до яких від
носяться, наприклад, проведення екскурсій, видання інформаційних
матеріалів, вихід в Ітернет. Особливе значення мало б формування на
базі фондів музеїв технічного профілю України віртуальної експозиції,
котра дійсно могла б представити існуючу техносферу в її цілісності, а
також в історичному розвитку. Це, звісно, не може замінити націона
льного музею науки і техніки, але надало б можливість вирішити про
блему хоча б частково. Нажаль, поки що ця проблема не знайшла сво
го повного вирішення.
Сьогодні через нестачу матеріальних засобів значна частина тех
нічних музеїв при різних підприємствах закривається, втрачаються
важливі пам’ятки історії техніки. Однак з іншого боку останнім часом
у ряду керівників та власників заводів і фірм, окремих осіб, що диспо
нують відповідними можливостями, починає зростати зацікавлення у
створенні нових та розвитку існуючих музеїв і колекцій. І в тому, і в
іншому випадку Асоціація неодноразово надавала відповідну допомо
гу при вирішенні проблем, що при цьому виникали. Важливим момен
том є опрацювання методологічних засад музейної справи, особливо в
галузі науки і техніки, методична допомога діючим музеям та музеям,
що заново створюються.
Отже, головними завданнями та напрямками роботи Асоціації бу
ли й залишаються:
- сприяння встановленню зв’язків та стимулювання професійних
контактів між працівниками музеїв технічного профілю, іншими фахі
вцями музейної справи та усіма тими, кого цікавлять питання збере
ження і використання пам'яток науки і техніки;
- участь у вивченні проблем цих музеїв, стану їхнього матеріаль
но-технічного забезпечення, забезпечення засобами для збереження
історичної спадщини з різних джерел фінансування;
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- підтримка розвитку діючих та новоутворюваних мереж музеїв
технічного профілю, розробки та реалізації державних, регіональних
та місцевих програм розвитку музейної справи;
- сприяння використанню досягнень науково-технічного прогре
су та світового досвіду музеєзнавства у музейній справі України;
- сприяння взаємному обміну музейною інформацією, проведен
ня всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, семіна
рів, виставок;
- участь у міжнародних заходах, поширення досягнень українсь
кої науки, техніки і культури та підвищення їх авторитету у міжнарод
ному співтоваристві;
- захист законних професійних, соціальних, культурних та інших
інтересів працівників музеїв технічного профілю.
Перш за все, в рамках цих завдань Асоціація організує щорічні нау
ково-практичні конференції «Український технічний музей: історія, дос
від, перспективи». Проходять вони Києві та інших містах України. На цих
конференціях члени Асоціації представляють доповіді, що відображають
їх досвід в різних напрямках технічного музейництва. Матеріали конфе
ренцій видаються завчасно, і активно сприяють обміну досвідом праців
ників музеїв технічного профілю. Велике значення має також особисте
спілкування між учасниками конференцій. Нажаль, у зв’язку з обстанов
кою, що склалася останнім часом, конференції доводиться проводити он
лайн, що звісно дещо знижує ефективність спілкування.
Завдяки діяльності Асоціації за час її існування було проведено та
кож ряд інших заходів. Зокрема, було організовано чотири міжнародних
конференції за участю ряду зарубіжних країн. Провідну роль Асоціація
відіграла також в організації та проведенні в «музейній столиці» нашої
країни Переяславі-Хмельницькому таких непересічних заходів як Перший
та Другий Всеукраїнський музейний форум. Таким чином, заснування
Асоціації сприяло розвитку різних видів обміну досвідом та інформацією.
Як показав досвід діяльності Асоціації, уже сама можливість професійно
го спілкування дає суттєвий позитивний ефект - кожен її член відчуває
себе не самотнім, а учасником спільної справи. Важливим є також безпо
середня участь Асоціації в житті конкретних технічних музеїв. Зокрема,
це проведення взаємних екскурсій з наступним обговоренням. Також
члени Асоціації брали участь у відзначенні ювілеїв музеїв, що входять до
неї, вшануванні визначних діячів музейної справи тощо.
За два десятиліття свого існування Асоціація працівників техніч
ного профілю набула значного досвіду роботи, завоювала повагу та
довіру музейників й готова і далі ефективно продовжувати свою плід
ну діяльність.
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ПЕРЕПИСКА М. І. СІКОРСЬКОГО
ЩОДО СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ НАУКИ І ТЕХНІКИ
В М. ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ В 80-Х РОКАХ ХХ СТ.
Грудевич Т.В.
Михайло Іванович Сікорський (1923-2011 рр.) - видатний діяч у галузі
музейної справи і культури України, фундатор Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав», Герой України, лауреат премії
Т.Г. Шевченка та інших нагород, не перестає привертати до себе увагу. За
свою багаторічну працю він зробив вагомий вклад у дослідження історії та
культури древнього Переяслава і перетворив це місто на видатний осередок
культури та духовності. Ним було створено унікальний музейний комплекс
- Переяслав-Хмельницький державний історико-етнографічний заповідник
«Переяслав». З Михайлом Івановичем шукали зустрічей, консультувалися,
надсилали офіційні та неофіційні листи, вітання, клопотання, поздоровлен
ня. Підтвердженням цього є поштова кореспонденція М.І. Сікорського
(особистий архів). Зокрема, в листах міститься інформація про створення
музеїв в м. Переяславі-Хмельницькому. На жаль не всі задуми М.І. Сікорського були втілені у життя. Значне місце в архіві Михайла Івановича Сікорського займають листи, які висвітлюють окремі питання щодо створення
музею науки і техніки, що так і не стало реальністю. Намагаючись створити
цей музей він створив концепцію і залучився підтримкою на вищому рівні
радянських чиновників. Про його цілеспрямовану діяльність над цим прое
ктом свідчать наступні листи.
В одному з них, від 24.09.1987 р., голова науково-методичної ра
ди з охорони пам’ятників Н.М. Таранев звертається з таким клопотан
ням на ім'я заступника міністра культури УРСР П.С. Сергієнка:
«Уважаемый Петр Семенович! Научно-методический совет по охране
памятников культуры ознакомился с итогами работы комиссии, выезжав
шей с 21 по 28 августа в Украинскую ССР по вопросам организации охраны
и использования памятников истории и культуры. Получены сведения о
затруднениях дт. Сикорского М.И. в формировании фондов музея по разде
лу истории науки и техники. Задержки в приобретении у заводов и других
организаций экспонатов могут привести к утрате памятников. В этих усло
виях целесообразно оказать всемерную поддержку энтузиасту директору
Переяслав-Хмельницкого государственного историко-культурного запове
дника собирания устаревших и потому ставших обременительными для
пользователей станков и др. объектов, предоставив Сикорскому полномо
чия в приобретении экспонатов. Создание музея истории науки и техники в
г. Переяславе-Хмельницком сыграет значительную роль в изучении много
гранной истории древнего города и будет способствовать воспитанию у
молодого поколения уважения к труду своих соотечественников» [2].
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В іншому листі-відповіді від 30.10 1987 р. начальник головного
управління Міністерства культури УРСР А.І. Ситенков звертається до
в.о. голови науково-методичної ради по охороні пам’яток Н.М. Таранева і просить його підтримати цікаву ідею М.І.Сікорського.
Інший лист-повідомлення Ситенкова до співробітників Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника:
«В связи с Вашим письмом сообщаем, что идею создания Музея
истории науки и техники на базе Переяслав-Хмельницкого государст
венного историко-культурного заповедника мы поддерживаем. Сбор
экспонатов для музея будет осуществляться в установленном порядке».
В листі від старшого наукового співробітника по охороні
пам’ятників і культури Міністерства культури СССР Е.Л. Базарової
говориться, що вже навіть був позитивний результат в тому, щоб був
створений музей науки і техніки:
«Г лубокоуважаемый Михаил Иванович!
По вашей просьбе о содействии в сборе экспонатов для музея исто
рии науки и техники, выраженной во время заключительной беседы после
посещения комиссией Переяслав-Хмельницкого заповедника, в Минис
терство культуры УССР была направлена рекомендация помочь в столь
важном деле. Получен положительный ответ. Направляю для сведения
копии писем и желаю Вам и Вашим соратникам успехов на благородном
поприще сохранения историко-культурного наследия страны» [1].
Колишній головний зберігач НІЕЗ «Переяслав» Лариса Олексіїв
на Годліна розповідала, що вона їздила в Дніпро (Дніпропетровськ) на
курси підвищення кваліфікації. Михайло Іванович Сікорський дав їй
завдання під час цієї поїздки відвідати військовий завод, що належав
до Міністерства оборони СРСР і попросити у керівництва, щоб вони
передали ангар для музею науки і техніки у м. ПереяславіХмельницькому. На заводі в цьому проханні їй відмовили.
На превеликий жаль цей надзвичайно цікавий задум М.І. Сікорського так і не був реалізований через низку обставин. Маємо надію,
що вже в незалежній Україні цей Музей врешті-решт буде.

Література
1. Фонди НІЕЗ «Переяслав». Матеріали фондової облікової доку
ментації. Інвентарна група «ТЗ» Листи. №1 Лист від Базарової Е. до
Сікорського М.
2. Фонди НІЕЗ «Переяслав». Матеріали фондової облікової до
кументації. Інвентарна група «ТЗ» Листи. №48 Лист від Ситенкова А
до Таранева Н.
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МАЛЕНЬКИЙ МУЗЕЙ В БУРХЛИВОМУ МОРІ СЬОГОДЕННЯ
Дацюк В.Б.
Розглядаючи питання про стан та перспективи розвитку музеїв в
сучасних умовах хотілось би детальніше зупинитись на діяльності
шкільних музеїв. Зрозуміло, що вони висвітлюють, в першу чергу,
особливості місцевої культурної спадщини на фоні загальних історич
них процесів. За минулі десятиліття цей напрямок став досить популя
рним в навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів. Тож
на час проведення Першого Всеукраїнського Музейного Форуму в
2017 р. музеїв даного профілю було понад 4200. Серед них - краєзнав
чий музей «Історія села Висока Піч» Високопічської ЗОШ І-ІІІст №1,
нині - Тетерівської ОТГ, Житомирського району, Житомирської обла
сті, про який піде далі мова.
Безумовно, на стан музеїв надзвичайно впливають виклики сьо
годення, що пов’язані як із складним соціально-економічним станом в
країні, так і з глобальними викликами. Проте, не дивлячись на ці зага
льновідомі фактори, шкільний краєзнавчий музей у Високій Печі пе
реживає нині своєрідний пік в своїй історії. Тут відбувається процес
оптимізації експозицій, причому - мова йдеться не про зменшення
експозиційних розділів, а про розширення. Тому відвідувачі музею
можуть переглядати експозиції, в яких представлені артефакти від
часів Корчацької культури до сьогодення. Значна увага приділяється
елементам топоніміки. Адже з назвою «Висока Піч» пов’язана історія
створення та розвитку першого металургійного комплексу на Україні,
що діяв в наших краях більше ста років: з 1773 по 1891 р. В 1936 р.
Київським інститутом історії матеріальної культури разом із Жито
мирським краєзнавчим музеєм в нашому краї проводилась археологіч
на експедиція, яка досліджувала металургію на Поліссі. Експедиції
внаслідок розкопів вдалося встановити місце, форму і розміри домен
ної печі, були виявлені мури естакади, по яких транспортувались ваго
нетки з рудою та вугіллям. Цю тематику розкриває експозиція «На
зламі століть». Цікаво, що перша згадка про село датується 1609 ро
ком. Очевидно, що кустарна виплавка металу тут відбувалась задовго
до створення металургійного комплексу, основою сировиною цього
процесу була болотна руда. Вона ж і стала причиною занепаду залізо
рудного виробництва на Житомирщині через відкриття якісніших
покладів залізної руди в районі Донбасу.
З кінця ХІХст Висока Піч жила звичайним, патріархальним жит
тям типового поліського села до часів великих потрясінь, що принесло
ХХ ст. Військові грози Першої світової війни, революційні потрясіння,
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трагічні тридцяті та знову полум’я, уже Другої світової не могли не
відбитись на людських долях наших земляків, про що розповідають
відповідні експозиції.
Але Високій Печі судилося пережити ще одне піднесення майже
через двісті років від «металургійної епохи». В кінці 50-х років сюди
знову прийшли будівельники, на цей раз - військові. Так розпочалась
новітня сторінка в історії населеного пункту - розміщення ракетноядерної бази Ракетних Військ Стратегічного Призначення. Взагалі,
військовий гарнізон у Високій Печі існував з 1959 по 1999 рік. Це
другий за величиною історичний проміжок часу для села, але самий
доленосний, оскільки він кардинально вплинув на статус населеного
пункту, виділивши його серед навколишніх тим, що саме тут була
створена сучасна інфраструктура, яка функціонує і донині. Абсолютну
більшість вказаного періоду припадає на час з 1961 по 1991рр, коли у
Високій Печі базувались ракетники: 431-й гвардійський ракетний полк
з 1517-ю ремонтно-технічною базою, а пізніше і 60-й ракетний полк.
Хоча нині на Україні ракетних військ стратегічного призначення не
має, а сама країна вперше в світі добровільно відмовилася від свого
ракетно-ядерного статусу, який вона мала на початку незалежності,
все ж ракетний період ще живе в пам’яті наших односільчан, для бага
тьох із яких цей край став другою малою батьківщиною.
То ж не дивно, що місцеві жителі найактивніше прийняли участь
у створенні музейної експозиції «Наш ракетний гарнізон», робота над
якою розпочалася на початку 2019 р., а відкриття співпало з днем 60-ї
річниці створення РВСП - 17 грудня 2019 р. На відкриття експозиції
прибуло 67 ветеранів-ракетників з Високої Печі, Чуднова, Бердичева,
Житомира. Дві родини прибули з ближнього зарубіжжя. Емоції на
презентації були ще ті: сліз ніхто не ховав... А далі люди почали при
ходити в музей родинами, групами та поодинці. І кожен намагався
поділитись з музеєм чімсь своїм, сокровенним, сімейним раритетом.
Зав’язались дружні стосунки з багатьма ветеранами РВСП та їх роди
нами. Скажімо, з генерал-лейтенантом Вершковим І.В., полковником
Поповським Б.В., підполковником Лаєтіним В.М. майором Баранніковим Л.М.. капітаном Михайленко І.І. та ін. Розпочалась ділова спів
праця з ветеранськими організаціями: Хмельницькою організацією
ветеранів РВСП 19-ї ракетної дивізії, організацією ветеранівракетників міста Києва, головою Всеукраїнської організації ветеранів
РВСП генерал-майором Філатовим М.М. Не залишилась осторонь і
музеї, що виявилось у налагодженні нових зв’язків, як з філіалом
Центрального Музею Збройних Сил України - Первомайським музеєм
РВСП та Національним музеєм космонавтики ім. С.П.Корольова, що в
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Житомирі, так і в підтримуванні давніх дружніх стосунків з Полтавсь
ким музеєм авіації і космонавтики ім. Ю.В.Кондратюка, Коростенським військово-історичним комплексом «Скеля», музеєм історії Новокраматорського машинобудівного заводу. Ракетна тематика стала пре
дметом для доповідей на науково-практичних конференціях Асоціації
працівників музеїв технічного профілю в 2020 р, в процедуру прове
дення яких вмішалась нинішня пандемія.
Проте минулий рік ввійшов в історію ще однією проблемою проведенням реформи адміністративно-територіального устрою, в
рамках якої розпочалась оптимізація ряду установ та закладів. І поле
тіли сигнали « 808 !», адже тепер під «оптимізацією» розуміють, в тому
числі, і банальне закриття...
Не минули ці проблеми і Високопічський шкільний краєзнавчий му
зей. Так склалось, що у Високій Печі діяло дві школи: звичайна сільська,
збудована за проектом 1938 р., і школа в містечку ракетників, що ввійшла в
дію в 1968 р. Довгий час їх відвідували діти місцевих жителів та навколиш
ніх сіл в кількості, достатній для повного наповнення класів. Але демогра
фічна ситуація в країні привела до того, що у 2020-2021н.р. сільську школу
№1 відвідує 82 учні, а школу в містечку - 217. Відповідно до проектів обид
ві школи розраховані на 400 учнів. Зрозуміло, що в таких умовах тримати в
одному селі дві загальноосвітні школи недоцільно. Тому влітку 2021року
відбудеться злиття шкіл і навчальний процес продовжиться в новішій школі
№2, з припиненням навчання в школі №1. А що ж з музеєм? Відповідно до
чинного законодавства приміщення закладів освіти можуть використовува
тись лише в освітніх цілях. І чи не трапиться так, що будівля школи №1 у
Високій Печі буде самотньо дивитись на реалії сьогодення згаслими вікна
ми, за якими розпочнеться необоротній процес руйнування і занепаду, в
тому числі і музею? Важко дати відповідь на це запитання. Для позитив
ного його вирішення нині, на час написання цієї доповіді, задіяні різні орга
нізації, структури та окремі особи. Найактивнішу участь в цьому процесі
беруть: голова Всеукраїнської організації ветеранів РВСП Микола Михай
лович Філатов, голова Київської міської організації ветеранів ракетних і
космічних військ Олександр Миколайович Наумов, голова ветеранів 19-ї
Хмельницької ракетної дивізії Віктор Петрович Черниш, депутат сільської
ради Тетерівської ОТГ Томчук Денис Михайлович, депутат Житомирської
обласної ради, директор житомирського Національного музею космонав
тики ім. С.П. Корольова Ірина Дмитрівна Дячук.
Тому є надія на те, що краєзнавчий музей в Високій Печі, прой
шовши горнило реалій сьогодення, буде і надалі знайомити відвідува
чів з історією нашого краю - чарівним куточком Полісся. В це хочу
вірити і я, завідуючий шкільним музеєм «Історія села Висока Піч»
Вадим Дацюк.
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КУЛІ ПЕРІОДУ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ 1853-1856 рр.
В ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ НІАМ «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»
Дацюк О.А.
В фондах Національного історико-архітектурного музею «Київська
фортеця» зберігаються кулі, що належать до так званого типу «Міньє».
Актуальність даної статті полягає в тому, щоб показати широкому зага
лу еволюцію куль до нарізної зброї. Оскільки саме ці кулі стали насту
пим етапом в розвитку вогнепальної зброї, які дозволили прискорити
заряджання зброї та значно збільшити точність та дальність стрільби.
До середини XIX століття штуцерами озброювали лише окремих
солдатів, заряджання відбувалось протягом 1-2 хвилин, кругла куля
забивалася в ствол молотком за допомогою шомпола. Тож після того,
як в 1849 році Клод Міньє запропонував кулю так званого розширюва
льного типу, яка настільки спростила заряджання нарізної рушниці, що
нею незабаром озброїли всю європейську піхоту. Новаторством стала
конічна виїмка в основі кулі, в яку вставлялась конічна залізна чашеч
ка, що не доходила до дна виїмки. При пострілі чашечка, яка значно
легша кулі, отримувала більше прискорення і доходила до дна виїмки,
розширюючи кулю і вганяючи її в нарізи. Надалі відбувалось вдоско
налення кулі, першим була відмова від конічної чашечки (складної і
дорогої у виробництві). Шляхом експериментів стало зрозуміло, що
порохові гази без чашки можуть самостійно розширяти свинець, за
вдяки еластичності цього металу, тому обідок зробили тоншим і прос
то утворили всередині кулі конус.
Гвинтівка з кулею, що розширюється, була безперечно найкра
щою зброєю з усіх рушниць, що були у використанні того часу. Саме
тому вона мала величезний успіх і поширення в самих різних військо
вих частинах та країнах, з подальшими численними спробами вдоско
налити форму кулі або нарізи.
Далі в статті будуть описані кулі цього типу, що перебувають у фон
дах НІАМ «Київська фортеця».
Французька республіка. Кулі Міньє (14 одиниць) до нарізної ру
шниці гвардії (рис. 1). Довжина 22,4 мм, діаметр - 17,4 мм, маса
кулі - 36,0 г, маса порохового за
ряду - 4,5 г, початкова швидкість ~
460 м/с. Кулі штамповані зі свин
цю. Передані головним зберігачем
фондів Музею Блюміною Л.Г.
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В королівстві Сардинії та у Фран
цузькій республіці набули поширення
кулі Нейслера 1854 року (8 одиниць).
Вони мають напівкруглу сферичну фо
рму, з заглибленням в основі (рис. 2).
Кулі Нейслера використовували до
піхотних ударних рушниць.
Також в цих країнах були
на озброєнні кулі Тамізьє (24
одиниці) до штуцера Тувена
зразка 1846 року (рис. 3). Дов
жина - 28,2 мм, діаметр - 17,25
мм, маса - 47,7 г, початкова
швидкість ~330 м/с. Кулі шта
мпована зі свинцю.
У Великій Британії на
озброєнні були кулі Міньє до
піхотної ударної нарізної руш
ниці зразка 1851 року (3 оди
ниці). Вони мають циліндричну
.
.
форму, витягнуту до верху, без
ИС' ' •УЛІ ам13ьє
смуг, на дні конічне заглиблення. На донній частині куль проглядають
клейма у вигляді стріли (British Broad Arrow), що означає власність
Британської імперії. Довжина - 25,5 мм, діаметр - 17,6 мм, вага - 45,2
г, маса пороху - 4,5 г, початкова швидкість - 330 м/с. Передані голов
ним зберігачем фондів Музею Блюміною Л.Г. З ідентичними характе
ристиками 29 куль було передано колекціонером Камінськийм С.А.
До семилінійних нарізних драгунських та піхотних гвинтівок зра
зку 1854 р. англійці використовували кулі Міньє з трьома смугами по
діаметру, у фондах їх зберігається 3 одиниці. Мають таку саму форму
як і попередні, довжина 27,9 мм, діаметр - 17,4 мм, маса без чашечки 43,7 г, маса пороху - 5,23 г.
Також у армії Вели
кої Британії використову
Рис. 4. Кулі Притчета
вали кулі Притчета (20
одиниць) до 5,77 лінійної
піхотної ударної рушниці
Енфільда зразку 1853 року
(рис. 4). Мають циліндри
чно-овальну форму, на дні
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кулі заглиблення. Довжина - 25,2 мм, діаметр - 14,5 мм, маса - 34,4 г,
маса пороху 4 г, початкова швидкість 360 м/с. Передані головним зберігачем фондів Музею Блюміною Л.Г.
Перше бойове застосування кулі Міньє отримали під час Кримсь
кої війни 1853-1856 рр. Англо-французькі війська завдяки застосуван
ню кулі Міньє та капсульної гвинтівки могли вести ефективний вогонь
на дистанції вчетверо більшій, ніж російські війська, озброєні гладкоствольними рушницями з круглими свинцевими кулями. Існує думка,
що однією з причин поразки Росії в Кримській війні було те, що армія
не була озброєння в масовому порядку зразками сучасної зброї.
Таким чином, в Російській імперії нарізна куля з’явилась пізніше
ніж в інших країнах, її прийняли на озброєння до семилінійної нарізної
рушниці, у фондах Музею до цієї гвинті
вки зберігається 3 таких кулі. Довжина
куль - 22,4, діаметр - 17,4 мм, маса 36,0 г, маса порохового заряду - 4,5 г,
початкова швидкість кулі ~ 460 м/с. З
переходом на шестилінійну рушницю в
ІІ половині ХІХ ст. боєприпас залишили
той самий - кулю Міньє (1 одиниця)
циліндричної форми витягнута до верху,
на дні - заглиблення (рис. 5). Різниця від
Рис 5 Куля Міньє до 6- попередньої лише в тому, що на її стінках
лінійної нарізної гізинті- [і нарізки. Ця куля була знайдена на Лисовки
щректором Музею Новіковою-Вигран О. С.
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
ТА ПОШУК НОВИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ
Демяненко В. Т.
Музеї у сучасному суспільстві розглядаються як невід’ємна
складова його соціокультурного простору. Розвиток музейної галузі
всебічно сприяє духовному вдосконаленню суспільства, утвердженню
його гуманістичних цінностей, інтеграції національної спадщини у
культуру світового співтовариства. Музей, як специфічний,
багатофункціональний соціокультурний механізм, спрямований на
збереження історикокультурної спадщини, дослідження музейних
пам’яток, разом з тим здійснює значну науково-просвітницьку
діяльність, проводить експозиційну роботу.
Музеєзнавство в Україні має багато проблем у всіх сферах
діяльності:
науково-дослідній,
фондовій,
науково-просвітницькій,
видавничій. Існуючі музеї України накопичили великий досвід роботи,
але поряд з тим, у них чимало недоліків та проблем: в ряді музеїв немає
музейної ради, не розроблено єдиного списку та каталогу музеїв України,
погано налагоджені зв'язки з музеями інших профілів, науководослідними інститутами, майже відсутній обмін спеціалістами, не
проводяться спільні наукові дослідження, працівники музеїв майже не
беруть участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конгресах,
симпозіумах, спільних виставках. Однак в багатьох музеях України
працівники мають великий практичний досвід наукової роботи [4], і це
дозволяє їм працювати на високому професійному рівні, цей досвід ми
можемо і повинні перейняти та використовувати для більш широкої
аудиторії науковців-музейників.
Уже майже півстоліття у колишньому маєтку ГрохольськихМожайських Вороновицький музей історії авіації та космонавтики
гостинно відчиняє двері для відвідувачів. Поєднання чудової
архітектури кінця ХУЛІ ст., зародження повітроплавання сер. ХІХ ст.,
сучасна авіація та космонавтика ХХст. є особливим і привабливим
місцем для туристів з усіх куточків України і з-за кордону. Оскільки
сучасний світ не стоїть на місці, працівники музею активно задіяні у
пошуку нових аспектів подальшого розвитку музею.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій, що базуються на
використанні комп’ютерів та телекомунікаційних систем, спонукає
музеї переходити до більш перспективних форм комунікації,
втілювати сучасні засоби і методи інформатики у свою сферу
діяльності, що дає значні переваги в роботі. Автоматизована
інформаційна система в сучасному музеї - це складний комплекс. Для

62

кожного музею функціональна структура створюється індивідуально,
виходячи із особливостей колекцій та конкретних можливостей,
формуються бази даних про основні колекції, відпрацьовуються шляхи
взаємодії користувача і комп’ютера [3, с. 55].
Сьогодні великий інтерес у розвитку музеїв викликають проекти в
сфері Інтернет. Наприклад Museum on line (www.museums-on line.com)
та Combis (www.combis.com), що дають можливість огляду широкої
бази даних з високоякісними зображеннями шедеврів світових музеїв та
приватних колекцій, а при необхідності, за окрему платню, замовити
слайд або файл із зображенням, що сподобалось [3, с. 58].
У перспективі розвитку Вороновицького музею історії авіації та
космонавтики на сайті планується розширити комунікаційну систему
музею в інформаційному просторі, створивши за технологіями
комп’ютерної анімації «Віртуальний тур» аби залучити більший
інтерес відвідувачів на просторах Інтернету. Віртуальний показ дає
можливість розглянути музейну річ більш детально, поєднати музейні
предмети із різних музейних збірок, які знаходяться в інших державах.
Фахове представлення музею в мережі Інтернет сприяє його
інтеграції у систему українських і зарубіжних профільних закладів,
відкриває додаткові можливості для презентації своїх колекцій, активізує
процес обміну професійною інформацією, розширює можливість
залучення нових ресурсів ззовні музейної системи, пожвавлює розвиток
музею, створює експериментальний майданчик для музейного
проектування, розробки різних музейних моделей [2, с. 115-117].
У музеях широко використовується сучасна технологія голографія, об’ємне зображення предметів на фотопластинці
(голограмі) за допомогою випромінювання лазера, внаслідок чого
відвідувачі можуть ознайомитись з об’ємними зображеннями
експонатів, які знаходяться в інших музейних колекціях, створюються
виставки голографічних зображень.
Також актуальна тенденція розвитку для музеїв прийняття
інноваційних рішень, застосування 3D-технологій. Впровадження у
музейній галузі інтерактивних проекцій, 3D-зображень, 3D-сканувань
дає можливість відтворити пам’ятку, місце її знаходження, ознайомити
відвідувачів музею з соборами, храмами, іншими історичними
будівлями, які були пошкоджені чи зруйновані. Інтерактивна проекція
3D-зображення людини в натуральну величину також стає
популярною в музейному просторі. Наприклад, в історичному музеї
Дніпропетровська діє експериментальна програма - електронний гід:
голограма дівчини, яка 2,5 хвилини розповідає відвідувачам загальні
відомості про експозицію, зали і персоналії. Співробітники музею
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вивчають реакцію відвідувачів на нововведення та планують
збільшити кількість інтерактивних гідів до десяти - по одному в
кожному залі. Технологія інтерактивності приваблива не тільки для
відвідувачів, але стає основною тенденцією розвитку музеїв [1, с. 80].
Ще одна важлива роль у розвитку музею - спонсори,
благодійники, меценати. Заможні люди розуміють рентабельність
передачі коштів музейним закладам, які безперечно зміцнюють
культурний імідж та туристичну привабливість регіону чи конкретного
міста, що сприяє розвитку інфраструктури та економіки краю,
позитивно впливає на його бізнесову структуру.
Тому нагальною необхідністю виступає глобальне партнерство,
коли суспільство має допомагати музею, а музей - суспільству. У
цьому працівники музею намагаються віднайти людей, які хотіли б
передати кошти на користь подальшого розвинення усіх проектів для
більшого пропагування історичних пам'яток серед населення.
Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що
працівники Вороновицького
музею
намагаються впровадити
різноманітні форми роботи для перспективного розвитку музею в
сучасних умовах. Триває і далі вивчення методів для покращення
музейної справи Вороновицького музею історії авіації та
космонавтики, втілення нових ідей, а також розроблення плану для
залучення нових відвідувачів.
Л ітература
1. Маньковська Р.В. Сучасні музейні комунікації та перспективи
їх розвитку. - Краєзнавство. К.: Фоліант. - 2013. Вип. 3. - С. 75-84.
2. Матт Г., Флатц Т., Льодерер Ю. Культура і гроші. Музей підприємницька діяльність. Практичний порадник. - К., 2009. - 173 с.
3. Ноль Л.Я. Компьютерные технологии в музее. Учебное
пособие. - М., 1999. - 137 с.
4. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. - К.: Наукова думка.
- 1989.

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖ ЕН Н Я О Б ’ЄКТІВ ГЕО Л О ГІЧ Н О Ї
СПАДЩ ИНИ У М УЗЕЙНОМ У П РОСТОРІ
Деревська К.І., Руденко К.В., Гриценко В.П., Ісаєв С.Д.
Робота присвячена розробці сучасних науково-методичних підхо
дів до збереження об’єктів геологічної спадщини у музейному просто
рі. Головним об’єктом наукового моніторингу, збереження і дослі-
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дження в першу чергу виступають геологічні розрізи у відслоненнях,
що мають наукове значення, серед них стратотипічні розрізи різного
рангу. Стратотип необхідний для єдності в розумінні обсягу та змісту
стратиграфічного підрозділу, а отже і історії геологічного розвитку
регіону і навіть планети у цілому. Звідси випливає важливість збере
ження цього певного розрізу, який виділяється дослідником, що впер
ше встановив той чи інший стратиграфічний підрозділ.
На сьогодні в межах України виділено близько 600 об’єктів гео
логічної спадщини, що мають наукову цінність, проте більше полови
ни з них не мають офіційного статусу, чи знаходяться в межах приро
доохоронних територій і не виділені в окремий об’єкт природозаповідного фонду (ПЗФ) (рис.) [1].
Як виявляється, в нашій країні для збереження важливого приро
дного об’єкту не достатнім є оформити геологічну пам’ятку і отримати
на неї охоронний документ. У більшості випадків екологічний моніто
ринг геологічного середовища вказує на недбале ставлення виконавчо
го органу влади до природоохоронного об’єкту (ПОО). Спостеріга
ються порушення статей Закону «Про природно-заповідний фонд
України» стосовно охорони та використання, а також відсутність дер
жавного контролю за додержанням охоронного режиму територій та
об’єктів ПЗФ. Таке ставлення призводить до руйнування, захаращення
та знищення предмету зберігання.
Такому відношенню сприяє відсутність інформаційного поля се
ред населення; унікальні пам’ятки не включені до туристичних марш
рутів і не висвітлюються в обласних краєзнавчих музеях.
Ідея представлення об’єктів геологічної спадщини у музейному
просторі виникла нещодавно і враховує наступні особливості охоро
ни відслонень:
1. Розміри ПОО. За протяжністю і висотою відслонення можуть
досягати значних розмірів і, відповідно, це унеможливлює завдання
представити весь спектр різновидів, які беруть участь у конкретному
об’єкті. Протяжність геологічних пам’яток на схилах Дніпра та його
водосховищ сягає 8-11 км, а висота іноді становить від 20 до 80 м.
Останнім часом стало можливим дослідження природних об’єктів за
допомогою наземної облрамметрії, лазерного сканування, дронів і
БПЛА (Бубняк, 2020).
2. Різноманіття структур і текстур порід. Очевидно, що не мож
ливо представити відслонення в музейній експозиції: всі типи порід
розрізу, їх переходи, різновиди і контакти. Зразок породи чи група
зразків не можуть представити повний літолого-стратиграфічний роз
різ (стратотип), а тільки частково характеризують типи порід, якими

65

складений геологічний об’єкт. Породи у розрізі можуть бути рихлими,
не представницькими, такими, що руйнуються за певних умов. Для
презентації ПОО у музейному просторі важливим є зібрати повну ко
лекцію порід з прив’язкою до місцевостіі розрізу з подальшою можли
вістю за появи найсучасніших методик досліджувати породні компле
кси пам’ятки природи.
3. Відкритість та доступність ПОО. Значна кількість об’єктів ге
ологічної спадщини є слабо доступними у різні пори року, не мають
під’їздів, вимагають спеціальних очисних робіт. Також протяжність
вздовж водойм ускладнює відвідування ПОО протягом року. Такі умо
ви унеможливлюють прямий огляд геологічного розрізу, а потребують
спеціального обладнання і оглядових майданчиків. В даному випадку
бажано у музеї представляти фотографії з різних ракурсів, для кращого
розуміння геологічної будови об’єкту заповідання.
4. Наявність скам’янілих решток у осадових відкладах може при
звести до знищення геологічного об’єкту внаслідок не контрольовано
го видобутку палеонтологічних артефактів.
Всі перераховані дані дають підставу зробити наступні висновки.
Для представлення об’єктів геологічної спадщини у сучасному
музейному просторі необхідним є:
1) отримання представницького кам’яного матеріалу, який харак
теризує головні складові геологічного об’єкту з прив’язкою зразків до
стратиграфічної колонки та розрізу;
2) надання графічного матеріалу, фотографій, стратиграфічної ко
лонки, перерізу тощо;
3) підготовка колекції короткометражних фільмів про відповід
ний період геологічного часу з наступною демонстрацією їх у відпові
дних експозиціях, а також макетів чи діорам;
4) впровадження доступної електронної база даних, яка містить мінералого-петрографічну, літологічну, геолого-структурну, стратиграфі
чну характеристики об’єктів, фотоматеріали, а також всю іншу наукову і
прикладну інформацію за конкретним об’єктом геологічної спадщини,
для вільного використання її відвідувачами музейного простору;
5) проведення робіт стосовно збереженню певного геологічного
розрізу об’єкту, а також крупних геологічних структур значної протя
жності або їх груп, для чого створювати нові геологічні пам’ятки та
відкривати відповідну експозицію безпосередньо на місцях у науковоосвітніх центрах; 6) включення об’єктів геологічної спадщини до ту
ристичних маршрутів різного спрямування.
Функцією музейного чи іншого виставково-пізнавального прос
тору є збереження геологічної інформації щодо природних об’єктів,

66

які мають важливе наукове значення, та створення умов їх подальшого
наукового дослідження; ознайомлення широкого кола населення з
унікальними геологічними процесами минулого і майбутнього.
Л ітература
Бубняк А, Бубняк І., Гавриленко О. Досвід застосування наземної
обл. рамметрії, лазерного сканування, дронів і БПЛА для дослідження
природних об’єктів // Збірник наукових праць Міжнародної науковопрактичної конференції «Геологічне, гідрогеологічне та біологічне різ
номаніття Полісся» (до 130-річчя від дня народження видатного польсь
кого дослідника Полісся Станіслава Малковського), 2020. С. 3-7.
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село», Житомирська обл.
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ди» Київська обл.
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Відслонення ямпільських пісковиків, р. Немія, Вінницька обл.

Геологічна пам’ятка «Відклади
неогену», Вінницька обл.

Приклади знаходження об’єкти геологічної спадщини
на території України.

КО СМ ІЧН И Й ш л я х н к м з
Дзержинська Л. О., Дзержинський В. О.
Відвідувачі музею історії Новокраматорського машинобудівного
заводу здебільшого - це діти, школярі та студенти. Це не може не ті
шити, адже основною функцією музеїв є передача історико-культурної
спадщини від покоління до покоління.
Музей історії НКМЗ - науково-технічний, який музейними засо
бами демонструє історію розвитку науки і техніки України. Докумен
ти, речі, з якими зв’язані важливі події, сувеніри, фотографії тощо все це дає певну матеріальну опору у формуванні особистості. Учнів
ська і студентська молодь - це найвдячніша й найбільш спрагла до
пізнання музейна аудиторія.
Музей розширює зміст навчально-виховного процесу, пропоную
чи оглядові й тематичні екскурсії. Оглядова екскурсія передбачає зага
льне ознайомлення з експозицією музею, тематична - з музейними
матеріалами, що висвітлюють певну тему. Запрошуємо на одну з них.
Нині про це начебто можна говорити відкрито, але новокраматорські творці космічних технологій не поспішають розкривати свої сек
рети. Завісу таємниці можна відкрити в залі спеціальної техніки. Екс
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позиція залу розповідає відвідувачам історію спецвиробництва НКМЗ,
яке з 1949 року створило унікальне підйомно-транспортне обладнання
для космічних і бойових ракетних комплексів, систем протиракетної і
протиповітряної оборони, інженерних військ, висвітлює події та імена
тих, для кого полігон Капустин Яр, космодроми Байконур, Плесецьк
стали другою домівкою.
Ми не раз бачили по телевізору старти ракет і той момент, коли
розпадаються в сторони ферми обслуговування. Сполуки швидко
рвуть пуповину, що зв'язує головний блок з землею, і нерухома колона
корабля раптом повільно піднімається на ревучому стовпі вогню. Пла
нета немов би відпускає сріблясту космічну птицю зі своїх міцних
обіймів. Насправді це спрацьовувала гідравліка, виготовлена в Крама
торську. Адже був час - ажурні конструкції розкривалися вручну,
повністю автоматизувати транспортно-установчий агрегат ТУА вдало
ся тільки в 1985 році. Тоді це було чудо техніки.
Починалося, звичайно, з іншого. Зі створенням ракети-носія для
запуску першого штучного супутника Землі на базі Р-7 знадобився
агрегат, здатний не тільки дбайливо доставити сам рушій і встановле
ний на ньому космічний об'єкт на стартовий стіл, але поставити і
утримати його вертикально. Долі було так завгодно, щоб ця частина
програми лягла на плечі НКМЗ. На підприємстві було створено голов
не спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро підйомнотранспортного та установчого устаткування. Під керівництвом голов
ного конструктора Юрія Івановича Попова спеціалісти бюро створю
вали зразки ракетно-космічної техніки, яка не має аналогів у світовій
практиці ракетобудування.
Єдиний на НКМЗ двічі лауреат Державної премії, кавалер двох
орденів Трудового Червоного Прапора, володар найвищих відзнак
Федерації космонавтики СРСР, головний конструктор, заступник ди
ректора ГСКТБ, кандидат технічних наук Юрій Іванович Попов був
дуже неоднозначною особистістю. Але здатність глибоко проникати в
сутність питання, широка ерудиція в питаннях техніки та виробництва,
захопленість ідеєю і інженерний розрахунок, блискуча інтуїція при
виборі принципів створення нових машин, висока вимогливість у по
єднанні з душевною простотою і життєрадісністю - все це характери
зує Попова як талановитого вченого-конструктора, вмілого керівникановатора, здатного прогнозувати основні напрямки в створенні неві
домої раніше на заводі і в країні спеціальної техніки і згуртувати коле
ктив на виконання будь-яких завдань.
Головний конструктор наполягав на обов'язковому проведенні за
водських випробувань. Це необхідно - в умовах пусків машини по
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винні працювати бездоганно. Великі труднощі виникли при обов'язко
вих всебічних заводських випробуваннях машин-гігантів 11У25 і
17Т12. У зібраному вигляді машини не вміщалися ні в одному цеху
заводу, довелося випробовувати окремо кожен вузол з імітацією всіх
навантажень. У зібраному вигляді машини були випробувані габарит
но-вантажними макетами ракет на Байконурі.
З огляду на те, що наші агрегати працювали з дуже дорогими ви
бухонебезпечними виробами, то збої і відмови в роботі механізмів
необхідно було звести до мінімуму або виключити взагалі. Витік робо
чої рідини не допускався. Тому електро- і гідроприводи мали подвій
ний, а іноді і потрійний захист, робота виконавчих механізмів прово
дилася за заданими алгоритмами. Для агрегатів оборонного комплексу
задавалася ймовірність безвідмовної роботи 0,999, гарантійний термін
не менше 10 років. Тому їх проектування супроводжувалося міцностними, динамічними і гідравлічними розрахунками.
Кожен ТУА створювався в ГСКТБ від креслень до останнього
гвинтика. Життя наших орденоносців втілилася в 152 типах машин для
ракетно-космічної техніки.
Для прикладу можна взяти ситуацію з виготовленням транспорт
но-установчого агрегата для космічного корабля багаторазового вико
ристання Енергія-Буран. Просто сказати, що цьому агрегату немає
аналогів в світовій практиці, буде занадто скромно. Створено щось
неперевершене і по цю пору.
Установку було вирішено розташувати на величезній платформі,
що спирається на 32 двоосні візки. Справа в тому, що загальна вага
обладнання складає 2800 т. Ширина ТУА склала 30 м, довжина - бли
зько 60. Доставка на стартовий стіл ракети Енергія з вершником Бура
ном здійснювалася по двом коліям, віддаленим одна від одної на 20 м.
Головна ж проблема - підйом і установка літаючого колоса. Це і є та
технологія, якій ціни немає.
Американці досі вивозять ракетоносії з шаттлами на стартовий
стіл у вертикальному положенні, споруджуючи навколо космічних
апаратів громіздкі і витратні підтримуючі конструкції. Вони так і не
змогли створити надійний механізм підйому. А ми зробили.
Удосконалення конструкцій, освоєння високих технологій, фор
мування інфраструктури технічних і стартових комплексів відбувалося
за участю Новокраматорського заводу, інших підприємств промисло
вості і науково-виробничих організацій. За 32 роки (1957-1989) тут
було здійснено пуск 894 ракет-носіїв, випробувано і успішно виведено
на різні космічні орбіти 856 космічних апаратів, кораблів і станцій. За
неповних 38 років космічної ери (4 жовтня 1957 - 1 вересня 1995) за
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пущено більш 1025 космічних апаратів, кораблів, станцій. За участю
представників НКМЗ було здійснено і велика кількість пусків міжкон
тинентальних балістичних ракет.
Ракетно-космічна техніка жартувати не любить, а дрібниць в екс
плуатації, а тим більше при випробуваннях, бути не може. Відмови і
вихід з ладу техніки - зазвичай наслідок неточності або недбалості, а
частіше професійної некомпетентності людини.
До речі, вводили нашу продукцію в експлуатацію не в комфорті
екзотичних і західних країн, а у військових частинах і на полігонах від
Крайньої Півночі до Півдня, від Далекого Сходу до Заходу. Жили в
казармах, харчувалися в солдатських їдальнях, ризикували не тільки
здоров'ям, але і життям. Так, при підготовці до пуску першої міжкон
тинентальної балістичної ракети Р-16 в 18 годин 45 хвилин 24 жовтня
1960 року відбувся непередбачений запуск двигунів другого ступеня і
вибух ракети на пусковому столі. Наш установник 8У221 стояв на
старті. У розрахунку були наші представники - головний конструктор
В.І. Капустинський та провідний конструктор В.Н. Матвейков. В.І.
Капустинський в той час виявився в госпіталі із запаленням легенів.
В.Н. Матвейков стояв на стартовому майданчику спиною до старту.
Коли ракета вибухнула, В.Н. Матвейкова хвилею кинуло вперед, що
його і врятувало. На ньому загорілися пальто, шапка, штани. У кипля
чому морі ракетного палива на старті горіли люди. Серед загиблих
маршал артилерії М. Недєлін, заступник міністра Л. Гришин, головні
конструктори систем ракети, провідні фахівці та випробувачі багатьох
організацій і підприємств.
Доля відвела смерть, і
Віктор Миколайович вці
лів дивом, але здоров'я
було підірвано на все
життя.
За всіма досягнення
ми Байконуру стоять за
кохані в свою справу лю
ди, в тому числі, фахівці
НКМЗ, які, штурмуючи
Макет «Енергія-Буран» знайоКосмос, завжди залишалися
мить з вкладом НКМЗ в проект
на Землі.
багаторазового космічного човна
Ці люди випереджали
свій час по думках і погля
дах, справах і вмінню. Вони були першопрохідцями науково-технічної
революції, безіменними завойовниками космосу і славними продовжу-
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вачами на практиці ідей Олександра Гнатовича Шаргея (Юрія Васи
льовича Кондратюка) і Костянтина Едуардовича Ціолковського.
В цьому ювілейному для космонавтики році хочеться промовити
словами генерального директора заводу 1963-1972 Віталія Андрійови
ча Масола: «Наші співвітчизники повинні знати, що тут в Краматорсь
ку розумом, талантом і умінням машинобудівників створювалася уні
кальна техніка, військова міць держави ... Було б добре, щоб його екс
понати стали надбанням якомога більшої кількості краматорців і гос
тей міста. Тоді кращі традиції заводу будуть жити вічно!»

ЗВУКИ КЛАСИЧНО Ї М УЗИКИ В СТІНАХ МУЗЕЮ
Зайчук Н.Є.
Маньківський селищний краєзнавчий музей знаходиться в с. Дзензелівка, Уманського району, Черкаської області і заснований РДА у
2004 році, але створений він був ще в 1989 році на кошти місцевого
колгоспу, як Дзензелівський музей історії села. Долучились до цієї
справи Кузьменко Павло Миколайович - голова колгоспу, Мицик
Вадим Федорович - здійснював наукове керівництво, група художни
ків із Києва, працівники колгоспу і навіть школярі, які допомагали із
виготовленням стендів. В музеї знаходиться більше 7000 експонатів,
але найціннішим „експонатом“ без облікового номера є його примі
щення, за яким поправу закріпилась назва «Вища школа». Будівля
зведена в 1912 році Дзенгелівським Ощадно-Позичковим Товариством
як чотирикласне міське училище, і була відомою освітньою установою
Київської губернії, яка готувала кадри для системи сільської коопера
ції: Ощадно-Позичкового Товариства і Союзбанку (Київський Союз
Установ Дрібного Кредиту, який був створений і діяв у селі Дзенгелівка з серпня 1907 р. по 1911 р.). Крім основних предметів у школі були
уроки музики, існував свій хор та оркестр, до створення і керівництва
якого долучився і Демуцький Порфирій Данилович - видатний діяч
української пісенної культури. Заняття хору і оркестру проходили в
одній із класних кімнат з високим склепінням та великими вікнами, що
виходили у просторий шкільний сад. Пізніше тут лунав спів дитячого
хору загальноосвітньої школи.
І от, майже через 100 років, ця класна кімната стала концертною
залою, тут знову зазвучала музика. У 2010 році два музиканти,тоді ще
студенти, а з роками - випускники, аспіранти Національної музичної
академії України ім. П.І. Чайковського, під час відвідування музею,
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звернули увагу на незвичну атмосферу та акустику приміщення. Це
були Павло Лисий, родом із Дзензелівки, та Орест Смовж, які й за
пропонували проведення мистецьких вечорів у стінах музею. Цю ідею
підтримав директор Дудник Юрій Петрович. Першою проблемою
стала відсутність фортепіано. Бо скрипка чи флейта завжди мандрують
зі своїми власниками-музикантами. То ж із двох піаніно «Україна»
зібрали і настроїли один інструмент. Після всіх труднощів 31 липня
2010 року в затишних стінах музею зазвучала музика - відбувся пер
ший в історії Дзензелівки концерт класичної музики. Музикантів було
лише двоє, звучали фортепіанні твори, твори для скрипки, а щоб трі
шки розважити публіку, музиканти ще зіграли на інструментах із му
зейної експозиції - баяні та мандоліні. Дві години пролетіли непомітно
і після останнього твору слухачі розходились неохоче, ще довго спіл
кувались між собою та з музикантами. Всі відчули потребу в подаль
шому проведенні таких концертів. Наступного, 2011-го року, відбуло
ся вже два вечори - української та зарубіжної класичної музики, на
яких виступили вже четверо студентів Київської консерваторії. Так
були започатковані «Дзензелівські вечори класичної музики». У 2012
році вони були присвячені 100-річчю Вищої школи кооперації, то до
музею, на запрошення директора Дудника Юрія Петровича завітав
онук першого директора Вищої школи кооперації Приходьченка Г.Ф.(1885 - 1948). На чотирьох концертах 10 виконавців з різних
куточків України дарували слухачам хвилини спілкування з високою
музикою. З роками зростала культура слухача, зростала і виконавча
майстерність музикантів - лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсів. В залі звучали скрипка, флейта, кларнет, бандура та форте
піано. Так як концерт української музики без пісні не може повноцінно
відобразити музичну культуру нашого співочого народу, то було за
прошено і трьох вокалістів. На заключний концерт завітав гість із Ту
реччини Айтюрк Нікирпас (фортепіано, Стамбул). На цей час онови
лась і концертна зала: завдяки Северину М.Ф. замість дерев’яних лав
з’явились 100 м ’яких крісел.
У дні проведення фестивалю 2013 року біля Дзензелівського бу
динку культури (перебудований із приміщення Союзбанку) відбулося
відкриття меморіальної дошки Барановському Христофору Антонови
чу (19.12.1874 - 07.05.1941), керівнику банку, який в 1911 році разом
із банком переїздить працювати в Київ, а 15 червня 1917 р. був обра
ний Генеральним Секретарем фінансових справ у першому Українсь
кому уряді. Після відкриття дошки відбулися слухання, організовані
директором музею Дудником Ю.П., присвячені становленню та розви
тку кооперативного руху в Україні, за участю провідних науковців. А
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в вечері, як і в три попередніх, в тій же залі знову звучала класична
музика. Учасники дзензелівських концертів перед кожним твором
розповідали про композитора, особливості епохи, що допомагало слу
хачам зрозуміти зміст музики, дарованої скрипкою, флейтою, кларне
том, фортепіано.
Особливістю четвертого фестивального літа (крім вже звичних
концертів зарубіжної та української музики) став концерт, приуроче
ний 200-літтю з дня народження Т.Г. Шевченка. В ньому взяли участь
артисти Черкаського драматичного театру Прокопчук Юрій, заслужена
артистка України Наталя Мамалига та працівник музею Кобзаря Яро
слав Литвин. Звучали арії із опер, виконувались сценки із п’єс, декла
мувались вірші. Також протягом двох останніх днів фестивалю в селі
перебувала знімальна група телекомпанії «Рось», а, як результат чотири фільми-репортажі про історію села, музею, видатних земляків
та безпосередньо і про сам фестиваль.
У 2015 році 19 митців дарували спів скрипки, флейти, фортепіа
но, віолончелі, кларнета, а з тріо Primavera одночасно зазвучали скри
пка, кларнет і фортепіано. Зачарував слухачів і виступ ансамблю
«Kiеv-Baroque», який ознайомив їх із старовинними інструментами:
віола дагамба і лютня. В це фестивальне літо було започатковано про
ведення заходу «Ніч в музеї», який зачарував публіку вишуканою ат
мосферою: горіли свічки, зала була заставлена польовими квітами і
квітами соняшника, линула старовинна музика, під звуки якої звучала
поезія. Завітав на «Ніч в музеї» і самотній кажан. Він облетів кілька
разів залу, ніби нагадуючи, що природа і музика - це одне ціле.
З кожним роком зростала майстерність музикантів, збільшувалась
і кількість днів фестивалю, і кількість концертів. В 2016 році протягом
п’яти днів відбулося вже сім концертів, на яких поряд з українськими
музикантами виступили Євген Гальцов (фортепіано, Білорусь) та Олівер Рендл Скотт (віолончель, Австралія). Зацікавив слухачів дитячий
концерт, на якому діти музичних шкіл Києва та Маньківки виконували
дорослі твори, а дорослі учасники - твори для дітей. У 2017 році всі
п’ять концертів, завдяки ентузіастам новітніх технологій, транслюва
лись в інтернеті. У цьому ж році, під час дії шкільних оздоровчих та
борів, для школярів трьох сіл району піаністка Альона Декуша в кон
цертній залі, протягом трьох днів проводила мистецькі вакації: «Види
та
походження
музичних
інструментів»,
«Різновид
театрів.Симфонічний оркестр», «Композитори 19 ст.: Бетовен, Моцарт,
Шопен», демонструвались уривки з фільмів. А на четвертий день
відбувся концерт для маленьких слухачів.
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В 2018 році під час фестивалю «Дзензелівські вечори класичної
музики» (9-те літо) відбулося вже 9 концертів протягом шести днів і в
них взяли участь музиканти із семи країн світу: Німеччини, Норвегії,
Бельгії, Кіпру, Греції, США, Сінгапуру. На концертах у залі завжди
велелюдно, приїздять глядачі з навколишніх сіл, районів. Особливо
багато глядачів на заключних концертах (тоді центральний коридор
теж заповнюється стільцями зі шкільної їдальні). Приїздять заздале
гідь, щоб пройтися залами музею, дізнатись щось нове з історії Маньківщини. Та й після концертів залишаються поспілкуватися з їх органі
заторами та учасниками. Висловлюють слова вдячності родині Лисого
Павла, які опікуються приїздом, розміщенням, харчуванням артистів.
Допомогу в цьому їм надають жителі села, сільська рада та спонсори
- керівник ТОВ «Кищенці» Корнеліус Хусінга, брати-фермери Ма
льовані, сортодослідна станція. Музей, глядачі з нетерпінням чекають
можливості продовження спілкування з класичною музикою.

ГВАРДІЇ "КАТЮ Ш А" П РО ТИ НІМ ЕЦ ЬКОГО "ВАН Ю Ш И",
РЕАКТИВНІ СНАРЯДИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В НТАМ
"КИЇВСЬКА Ф ОРТЕЦЯ"
Іващенко О.М.
«Разлетались головы и туши, дрожь колотит немца за рекой. Это
наша русская «Катюша» немчуре поёт за упокой». Так співала радян
ська артилерія в Другій світовій. Скільки написано сторінок про цю
трагедію ХХ століття! А ще більше не написано. У багатоплановій
діяльності НІАМ "Київська фортеця" одним з серйозних напрямів є
вивчення і популяризація досягнень вітчизняної і світової технічної
думки в області озброєнь в роки Другої світової війни. В екскурсії "Від
ядра до снаряда" ми знайомимо в популярному викладі з історією роз
витку артилерійських систем і снарядів, які представлені в експозиції:
снаряди реактивного міномета БМ-13 і снаряди турбореактивної уста
новки "Небельверфер".
У роки Другої світової війни одні вчені створювали зброю зни
щення, інші створювали зброю захисту від агресії. У цьому змаганні
головним було: робота розвідок і думки учених. Реактивна артилерія в
роки Другої світової війни не була чимось новим, раніше невідомим.
Під час Кримської війни англійці, французи обстрілювали міста (Сева
стополь, Одесу, Керч) за допомогою реактивних снарядів Конгрива
(бойова ракета, розроблена У. Конгривом (1772-1828). Ракета Конгри-
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ва,що перебувала на озброєнні армії Великобританії в першій половині
XIX ст., була пороховою, корпус з листового заліза. У кінці XIX ст.
нарізна артилерія повністю витіснила реактивні снаряди. Але в XX ст.
робота із створення реактивних систем поновилася. У СРСР такі робо
ти почалися вже в 1920-ті рр. Цим займалася група під керівництвом
Георгія Лангемака, а у кінці 1933 р. з’явився перший у світі Реактив
ний науковий інститут 3 (НІ-3). Директором інституту був призначе
ний Іван Клейменов, заступником Сергій Корольов.
Пізніше туди прийшов і Андрій Костіков, який закінчив Київську
військову школу, а потім Академію Жуковського. Саме його назива
ють винахідником "Катюши". Це не зовсім так. Розробкою займався
великий колектив учених. Але саме А. Г. Костіков узяв на себе відпо
відальність за ці роботи і відстоював ці ідеї перед керівництвом країни.
Не менша заслуга полковника Василя Аборенкова, працівника Голов
ного артилерійського управління, який на пряму звернувся до І.В.
Сталіна. Група: А.Г. Костіков, І.І. Гвай і В.В. Аборенков отримали
патент на винахід.
17 червня 1941 р. на Софринському полігоні завершені військові
випробування Ракетної установки БМ-13 для раптового потужного ар
тилерійського вогню. Спеціально були створені нові військові підрозді
ли - гвардійські мінометні частини Ставки Верховного Головнокоман
дування. 28 липня 1941 р. А.Г. Костикову «за створення одного з видів
озброєння, що піднімає потужність Червоної армії» присвоєно звання
Героя Соціалістичної Праці і Золоту зірку за №13. Групі розробників
вручені були урядові нагороди. Цікава подробиця про авторство в ство
ренні БМ-13. Журналіст Я. Голованов в статті "Лжеотец "Катюші" (жу
рнал "Огонек", 1988. №50) стверджував, що на закінчення офіційного
розслідування, проведеного в червні 1965 р. Головною військовою про
куратурою, говориться: "20 червня 1938 р. Костиков очолив експертну
комісію, яка дала матеріали органам НКВС про шкідницький характер
діяльності інженерів Глушко і Корольова". Це звинувачення дійсно
перевірялося Прокуратурою СРСР. Проте в її офіційному документі
№13/4-1032-89 від 12.06.1989 р. говориться інакше: "Прокуратурою
Союзу РСР самим ретельним чином вивчені матеріали, пов’язані з аре
штом в 30-х роках видатних учених Науково-дослідного інституту. У
матеріалах кримінальних справ відносно Корольова С.П., Лангемака
Г.Е., Глушко В.П., Клейменова І.Т. відсутні дані, що свідчать про те, що
вони були заарештовані по доносу Костікова А.Г" [1].
Перші установки залпового вогню з ’явилися на фронті 14 липня
1941 р. під Оршею, цього дня вони вперше стріляли по супротивнику.
Стріляла батарея гвардійських мінометів під командуванням капітана
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І.А. Флерова. У розпорядженні Флерова було 7 установок (за чотири
роки війни було випущено 11 тис. установок і 12 млн. снарядів). Йому
з "Катюшею" не судилося було дійти до Берліна. У жовтні 1941 р. його
батарея потрапила в засідку, після того, як увесь боєзапас був розстрі
ляний, командир дав наказ знищити машини і підірвав себе разом з
установкою. Це сталося в районі Смоленська та Єльні.
Існує декілька версій появи назви "Катюша". У першому ж бою,
один з червоноармійців, вражений руйнівною дією БМ -13, вигукнув:
"Ось це пісенька"! І почув у відповідь слова пісні Блантера і Ісаковського "Катюша". Інший варіант - по індексу "К" на корпусі установки,
яка випускалася заводом ім. Комінтерну. Німці дали свою назву "сталінський орган" через характерний звук при старті реактивних
снарядів. У БМ -13 була назва "Раїса Сергіївна" від скороченого РС реактивний снаряд. "У СРСР була прийнята виключно крильєва систе
ма стабілізації реактивних снарядів"[2].
Пускова установка БМ-13 це вісім відкритих, направляючих ре
йок. На кожній з рейок попарно знизу і згори встановлювалися по два
реактивні снаряди РС 132. Направляючі монтувалися уздовж автомо
біля, який для стійкості перед стрільбою випускав домкрати. При на
веденні на ціль можна було міняти кут підвищення (до 45 градусів).
Залп робився з кабіни вантажівки ЗІС-6. Але потім частіше використа
ли повнопривідний американський автомобіль Studebaker ^ 6 ("СТУДЕБЕЙКЕР" з Америки по ленд-лізу було поставлено близько 200 тис.
автомобілів), радянська вантажівка ЗИС-151 (після війни). Бойовий
розрахунок 5-6 чоловік. Вага бойової частини 5.5 кг тротилу. Даль
ність стрільби складала 8470 м, кількість снарядів - 16. Вага кожного
- 42 кг. Залп виконувався впродовж 15-20 секунд. Для переведення
установки в бойовий стан вимагалося не більше 2 хв.
У вересні-жовтні 1941 року за завданням Головного Управління
Озброєння Гвардійських Мінометних Частин була розроблена установка
М-13 на допрацьованому під монтаж шасі трактора СТЗ- 5 НАТІ. Влітку
1942 року, коли почалися бої на Кавказі, виникла потреба в гірнов’ючних пускових установках. У кустарних умовах в Сочі була створена
"молодша сестра Катюши" М-8-8. 8 реактивних снарядів вистрілювали
ся майже одночасно. Вага - 68 кілограм. М-8 добре проявила себе в
гірських умовах. Також М-8 встановлювалася на торпедні катери.
Ракети "Катюши" несли в собі особливий бездимний порох і після
залпу був видний лише шквал вогню і ніякого диму. Склад пороху, який
інтенсивно але повільно згорав, був цілком вітчизняною розробкою. На
кожній машині був закріплений ящик з вибухівкою (200 кг толу і бікфордів шнур) і кожен червоноармієць з розрахунку знав, що машина не по
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винна потрапити до рук ворогові. Все ж німці захопили декілька устано
вок "сталінського органу" і почали їх копіювати. Вони намагалися скопі
ювати реактивні снаряди "Катюши". Але це їм так і не вдалося. Скопійо
ваних установок було мало, і вони поступали тільки в частини СС.
Ширше фашисти використали свої власні розробки: шестиство
льні міномети, які спочатку були призначені для стрільби снарядами з
отруйним газом. Німецький інженер Небель вже у кінці 30-х рр. спро
ектував 15-см реактивний снаряд і шестиствольну трубчасту установку
(шестиствольний міномет). У 1937 р. почалися випробування. Система
отримала найменування "15-см димовий міномет типу "Д". У 1941 р. її
перейменували в 15 cmNb.W 41 (Nebelwerfer). У них вони називалися
"Хімічні міномети" - метальні гармати, дуже близькі за характеристи
ками до наших БМ-13. Через деякий час наші бійці стали називати їх
"ванюшами", "дурилками", "скрипунами", "віслюками". Останні два
прізвиська були дані із-за характерного різкого звуку при старті.
Німці першими застосували ці реактивні установки 22.06.1941 р.
у ряді місць на західному кордоні СРСР, у тому числі на Бузі, в районі
Брестської фортеці. "Німецький 15-см шестиствольний міномет "Д"
мав істотні позитивні якості, велику тактичну маневреність на полі
бою" [3]. От як у своїй книзі "Штурм Брестської фортеці" Ростислав
Алієв передає слова єфрейтора Ганса Тойчлера 45-ої дивізії вермахту
від використання реактивних установок: "Небо горіло від незліченних
сполохів вибухаючих снарядів усіх калібрів. Стояв страшний гуркіт,
тріск, торохтіння і виття, нібито воістину на землю прийшло пекло" [4,
с.312]. У 1942 році був захоплений звіт командира дивізії генералмайора Фріца Шліпера. У 1941 році німці використали пускові устано
вки ракет калібру 280 мм (фугасні) або 320 мм (запальні), і шестиство
льні "Небельверфери" калібру 158,5 мм (осколково-фугасні ракети). В
ході війни німці зняли з озброєння запальні ракети калібру 320-мм
унаслідок їх недостатньої ефективності. Бойова частина ракети напов
нювалася 50 л сирої нафти. Корпуси їх були не занадто надійні, часто
давали протікання вогняної суміші [5]. Саме такі дві запальні ракети
представлені в експозиції музею.
Реактивний міномет БМ-13 поєднував в собі мобільність, віднос
ну простоту, а також не мав рівних за масовістю вогню на короткому
часовому проміжку. УЗВ мали недоліки: наприклад, зворотною сторо
ною масовості залпу була непередбачуваність траєкторії окремого
снаряда. Стволна артилерія дозволяла брати супротивника у "вилку" переліт, недоліт, внесення поправок, і точний постріл в ціль. З реакти
вними снарядами так працювати не виходило - потрібно було бити по
площах, залпами батарей, а ще краще - цілих полків. У німців УЗВ в
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цілому були слабкіші, і їм ніколи не виділялася така роль, як "Катю
шам". Вся річ у тому, що у німців були масові швидкісні артилерійські
тягачі. І важкі гармати не відставали від танків, підтримуючи їх вог
нем, коли це було потрібно. "Катюши", поставлені на шасі вантажівки,
при обороні швидко перекидалися на самі проблемні ділянки. Так що
сила "Катюш" була, як не дивно, в тому, що вони вели вогонь прямо з
вантажівки, на якій монтувалися" [6].
Словом, як "Гвардії Катюша", так і німецький "Ванюша" мали
свої переваги і недоліки. У статті неможливо розповісти про усіх. Але,
"Катюши", створені талантом радянських конструкторів, були в руках
захисників Вітчизни, а це подесятеряло їх сили і робило неперемож
ними реактивні міномети БМ-13. Викладена інформація, використову
ється науковими співробітниками при проведенні екскурсій.
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Ш КІЛ ЬН И Й МУЗЕИ СЕЛА ВИСОКА ПІЧ:
ІСТО РІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Кавун Л.Ю.
За тридцять кілометрів на південний захід від міста Житомир на
лівому березі річки Тетерів знаходиться невеличке поліське село під
назвою Висока Піч. Точна дата виникнення села достеменно невідома,
але найбільш рання письмова згадка про село зустрічається в історич
ному нарисі Віля Надводнюка “Романівщина”, який датований 1669
роком. Назва ж села пов'язана з процесом виробництва заліза з болот
ної руди, яким у давнину займалися місцеві мешканці. Для цього й
будувалися печі, в яких плавили руду.
Про це й багато інших цікавих фактів з історії села можна дізна
тися, завітавши до Високопічської ЗОШ №1, де з 1995 року існує шкі
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льний краєзнавчий музей, створений за ініціативи тодішнього дирек
тора Фоміненка Леоніда Романовича. Ще на початку 1990-х років до
школи перевезли невеличку експозицію, присвячену історії колгоспу
“Зоря Полісся”, до якого входило кілька сіл, зокрема й Висока Піч.
Експозиція розміщувалася у конторі колгоспу, що знаходилася у сусі
дньому селі Старошийка. Після ліквідації колгоспу її передали школі.
Це й стало поштовхом для створення шкільного краєзнавчого музею.
Відкриття музею відбулося 9 травня 1995 року. І з того часу му
зей постійно поповнюється новими експонатами, які розповідають про
історію та сьогодення краю, етнографічні особливості, видатних зем
ляків. Значна роль у створенні музею належить Пухтаєвичу Петру
Ростиславовичу, який багато років працює у школі на посаді вчителя
географії. Він разом зі своєми учнями провів велику пошуководослідницьку та наукову роботу, опрацьовуючи архівні матеріали,
спілкуючись з істориками, краєзнавцями та місцевими старожилами. У
технічному облаштуванні музею, виготовленні стендів та кріплень для
експонатів узяли участь працівники школи Борейко Михайло Леоно
вич та Лук'янчук Михайло Петрович.
2019 року у музеї з'явився новий експозиційний комплекс, прис
вячений історії 431-го ракетного полку 50-ї Білокоровицької ракетної
дивізії, яка бере свій початок із грудня 1960 року. Саме тоді у районі
Високої Печі в умовах надзвичайної секретності швидкими темпами
розпочалося будівництво ракетної військової частини.
431-й ракетний полк складався з трьох стартових дивізіонів із
наземним ракетним комплексом Р-12 (8К63) або, за класифікацією
НАТО, — SS-4 Sandal, які розміщувалися у Високій Печі (1-й
дивізіон), під селом Глибочок (2-й дивізіон) та біля села Княжин (3-й
дивізіон).
Р-12 — перша радянська стратегічна ракета середньої дальності
— була розроблена в ОКБ-586 (пізніше — КБ “Південне” ім. М.К.
Янгеля, м. Дніпро). 1959 року ракета була прийнята на озброєння і на її
основі у СРСР й був створений новий рід військ — ракетні війська
стратегічного призначення (РВСП). Ракета Р-12 із дальністю польоту
2080 км комплектувалася головною частиною із ядерним боєзарядом
потужністю 1 Мт або 2,3 Мт.
У Високій Печі розмістили 4 пускові установки, а в арсеналах
військової частини зберігалося 8 ядерних боєголовок.
У лютому 1984 року 431-й ракетний полк був знятий із бойового
чергування. Почалося переформування і переозброєння полку на
рухомий ракетний комплекс РСД-10 “Піонер” (за класифікацією
НАТО — SS-20 Saber) із твердопаливною ракетою середньої дальності
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15Ж45, дальність польоту якої складала 5 тисяч км. Ракета несла 3
самонавідні ядерні боєголовки. Разом із новою зброєю до Високої Печі
був передислокований 60-й ракетний полк, що увійшов до складу 50-ї
Білокоровицької ракетної дивізії.
Того ж 1984 року ракети Р-12, наземне устаткування, спецтехніка
та бойові головні частини були здані до арсеналу РВСП. Але, за
попередньою домовленістю з командуванням, одна з ракет невдовзі
стала експонатом Національного музею космонавтики ім. С.П.
Корольова в Житомирі. 1986 року військовослужбовці ракетної
частини під Високою Піччю доправили корпус ракети до музею і
встановили на стартовому столі для зовнішнього експонування.
Рідинний ракетний двигун РД-214 ракети Р-12 знаходиться в
експозиції “Космос” музею.
8 грудня 1987 року між СРСР та США був підписаний договір
про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Під дію договору
підпадала й ракетна частина під Високою Піччю. До кінця березня
1991 року 431-й та 60-й ракетні полки були розформовані, бойові
позиції полку ліквідували, підірвавши усі стартові майданчики.
Свого часу для сімей ракетників у селі Висока Піч збудували
військове містечко, де була уся необхідна інфраструктура: дитячий
садок, медичний пункт, перукарня, клуб, магазини й окрема школа з
російською мовою навчання (зараз Високопічська ЗОШ №2). Після
ліквідації військової частини містечко ракетників перейшло у
власність територіальної громади.
У шкільній експозиції, присвяченій історії ракетної частини,
можна дізнатися не лише цікаві факти, а й побачити оригінальні речі,
серед яких парадна і повсякденна форма офіцера РВСП, польові
телефони, система гучномовного зв'язку, годинник із машини пуску
комплексу РСД-10 “Піонер”, польову офіцерську сумку із компасом,
плащ-намет, радіостанції Р-113 і ТСП-54, грамоти, нагороди, військові
квитки, особиста печатка допуску до секретних документів тощо.
Усе це стало можливим завдяки неабияким зусиллям, що доклав до
створення експозиції великий ентузіаст та справжній подвижник музейної
справи, вчитель школи №1 Дацюк Вадим Брониславович. З 1987 року,
після закінчення фізико-математичного факультету Житомирського
державного педагогічного інституту ім. І.Франка, він працює у
Високопічській школі на посаді вчителя математики. За словами Вадима
Брониславовича, ще зі шкільних років його цікавила історія. І ось, ставши
вчителем, у Високопічській школі Дацюк створив гурток історикотехнічного стендового моделювання, де разом зі своїми учнями створює
панорами, в яких відтворені військові події ІІ світової війни.
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Починаючи з 2000-го року команда Високопічської школи зі
стендового моделювання на чолі зі своїм керівником бере участь у
Всеукраїнських та міжнародних виставках та конкурсах, займаючи
призові місця. Моделі, створені гуртківцями, можна побачити у різних
музейних експозиціях, зокрема, у Полтавському музеї авіації і
космонавтики.
Живучи на території колишнього військового містечка й
спілкуючись із ветеранами-ракетниками, які залишилися у Військовій
Печі, Дацюк почав цікавитися історією РВСП, а згодом й виникла ідея
створити експозицію, присвячену цій темі. Протягом літа та осені 2019
року тривала кропітка робота з пошуку експонатів. До справи
долучився й Петро Ростиславович Пухтаєвич, який давно досліджував
історію 431-го ракетного полку. Близько сорока сімей ветеранівракетників погодилися поділитися сімейними архівами й передали до
музею пам'ятні речі.
17 грудня 2019 року до 60-річчя РВСП відбулася презентація
нової експозиції, що має назву “Наш ракетний гарнізон”.
Примітно, що у Високопічській ЗОШ №1 є ще одна, “космічна”
експозиція, яку зібрав й опікується нею також великий ентузіаст
музейної справи — колишній директор школи, а нині учитель фізики
Леонід Романович Фоміненко. Ця експозиція з'явилася ще 1996 року й
отримала назву “Україна космічна”. Представлені тут матеріали
розповідають про внесок вихідців з України у розвиток ракетно космічної галузі. Поряд із відомими на увесь світ іменами —
Корольов, Глушко, Челомей — можна зустріти й прізвища, знайомі
лише вузькому колу спеціалістів. Серед інших — випускник цієї
школи Джигирей Микола Володимирович, який із 1970 по 1987 рік
працював провідним інженером Центру підготовки космонавтів ім.
Ю.О. Гагаріна у Зоряному містечку.
Крім фотографій та інформаційних довідок у колекції шкільного
музею можна побачити зразки космічної їжі, предмети побуту
космонавтів, медалі та значки, моделі космічних апаратів та елементи
конструкцій ракетної та космічної техніки.
Гордістю колекції є книги, конверти та листівки з автографами
космонавтів П. Поповича, Г. Титова, Г. Берегового, Л. Каденюка,
вдови Юрія Гагаріна Валентини Гагаріної, а також дочки Сергія
Корольова Наталії Сергіївни.
Окрема частина експозиції — це візнаки учнів школи за перемогу
та участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та конференціях
з історії космонавтики, а також протоколи та фото, що свідчать про
участь школярів Високопічської ЗОШ №1 в освітній програмі “Вчителі

82

та учні досліджують рослини в космосі”, яка проводилася у межах
спільного українсько-американського біологічного експерименту під
час польоту в космос першого космонавта України Леоніда Каденюка.
2004 року шкільний музей отримав відзнаку “зразковий” та
відповідний сертифікат Міністерства науки і освіти України.
Але, на превеликий жаль, минулого року було прийнято рішення
про закриття однієї з двох Високопічських шкіл, а саме, школи №1, де
на 2021 рік навчалося 88 дітей з Високої Печі та навколишніх сіл.
Із закриттям школи гостро постало питання збереження шкільних
музейних експозицій, адже унікальні експонати та праця ентузіастів
мають право на життя. Шкільні музеї відіграють величезну роль у
патріотичному вихованні підростаючого покоління, спонукають
молодь до пошуково-дослідницької та творчої праці, сприяють
збереженню національної пам'яті. Сподіваємося, що вихід буде
знайдено і краєзнавчому музею села Висока Піч бути!

У КИЇВСЬКОМ У ЗО О ЛО ГІЧНО М У М УЗЕЇ ЧАСТКА К О Л ЕК Ц ІЇ ГЕНЕРАЛА С.Ю. БЄЛОНОЖ КА
Карамаш С.Ю.
Зоологічний музей у Києві, як окремий музейний державний за
клад, прийняв перших відвідувачів 1967 року. До того часу це був
науковий відомчий музей, заснований 1919 року М.Ф. Кащенком видатним українським вченим і одним з перших академіків Українсь
кої Академії Наук, про якого автор разом з дослідником С.І. Вировим,
публікував розвідки за архівними документами [1]. І в музеї можна
побачити портрети всіх директорів цього музейного закладу.
Музейні зібрання нині репрезентовані всіма розділами природни
чої історії Землі - музеями: Геологічним, Палеонтологічним ім.
В.О. Топачевського, Зоологічним - ім. М.М. Щербака, Ботанічнимім. Д.М. Доброчаєвої, а також Археологічним.
Тепер Зоологічний музей ім. М.М. Щербака займає весь третій
поверх величної історичної будівлі колишньої Ольгінської гімназії,
зведеної відомим київським архітектором Павлом Альошиним у стилі
неокласицизму на вулиці Б.Хмельницького, 15, поблизу станції метро
«Театральна». Поруч - пам’ятник колишньому Президенту АН УРСР
Б.Є. Патону (1918-2020).
А зооекспозицію розташовано у довгій галереї та у двох величез
них залах - птахів та ссавців. І це лише частина унікальних колекцій,
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які є у фондах. Тут експонуються бл. 5000 опудал тварин, що нале
жать
4000-ам
видам. Експозицію побудовано за науковосистематичним планом. У музеї представлено 16 ландшафтних діорам,
які відтворюють більшість природних зон світу. На площі 5 тисяч
квадратних метрів зібрано бл. 30 тисяч експонатів, які розповідають
про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний
світи в минулому і нині.
Впродовж багатьох років Музей є провідним методичним
центром музейної справи Європи і постійно здійснює обмін колекцій
ним матеріалом та науковими працями з багатьма музеями Європи,
США. Австралії, азійських країн [2].
І ось до Зоомузею потрапляють експонати від генерала С.Ю. Бєлоножка.
Степан Юхимович Бєлоножко був вихідцем з української селян
ської родини. Він народився в Україні, у селі Митченки Конотопського
повіту Чернігівської губернії 1 травня 1919 року (його іменем там
названо вулицю). По закінченні школи 1937 року вступає до Саратов
ського бронетанкового училища і через два роки очолює танковий
взвод, бере участь у війні СРСР проти Фінляндії, був поранений.
С.Ю.Бєлоножко пройшов «горнило» і 2-ї світової війни, перебуваючи
офіцером зв'язку і начальником штабу автобронетанкового управління
12-ї армії Південного фронту. Воював і в Північній групі військ на
Закавказькому фронті. Був також заступником начальника штабу 92-ї
танкової бригади на Північно-Кавказькому фронті. 1943 року стає
членом ВКП(б). Особисто відзначився у битві за Кавказ, у визволенні
Білорусі, у битві за Берлін. Майор С.Ю. Бєлоножко був поранений
чотири рази, а також переніс контузію. Нагороджений високими уря
довими орденами і медалями, іноземними нагородами [3].
Після війни генерала захоплює мисливство, у вільні від служби
години, яких не так і багато траплялося, присвячує полюванню. З його
трофеїв майстри-таксидермісти роблять опудала, він також збирає і
купує опудала тварин і птахів. Складається велика їх колекція. Зазна
чимо, що на генерала навіть писали анонімки, ніби то він є бракон’єром, але це були наклепи [4].
1950 року Степан Юхимович закінчує Військову академію ім.
М.В. Фрунзе, 1957 року Вищу військову академію ім. К.Є. Ворошило
ва. Командував 20-ю танковою дивізією. З 1964 року по 1967 рік він
працює головним військовим радником у Сирії. З серпня 1967 року - у
військових Об'єднаних збройних Силах держав Варшавського пакту.
Отримав звання генерал-майора у 1960 р., генерал-полковника у 1970
році. Автор припускає, що С.Ю. Бєлоножко міг брати участь і у най
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більших в світовій історії танкових маневрах під Києвом (Святошин)
у грудні 1960 року. З січня 1970 року його призначено командувачем
військами Туркестанського військового округу. Тоді він займається і
громадською роботою, обирається депутатом Верховної Ради СРСР 8 і
9 скликань. Генерал з родиною мешкав у місті Ташкенті на вулиці
Бородинській,43 (згідно ксерокопії його листа, віднайденого в Держа
вному архіві м. Києва). Але у середині 70-х років здоров'я генерала
похитнулося і почало різко погіршуватися. У Києві його лікували і
кілька тижнів генерал провів на лікарняному ліжку у Феофанії в окре
мій ізольованій палаті з усіма зручностями і поруч - кімната його ор
динарця. Таких умов вимагав його критичний стан - тяжкий нефрит
закупорив нирки...
На лікарняному ліжку генерал багато передумав, згадував своє
дитинство, молодість в Україні. Адже доля кидала його по різним
закуткам СРСР і закордону. В Україні бував зрідка і як військовик
тільки виконував накази. Що зробив він для рідної країни і яку по собі
він може залишити добру пам'ять? Адже мабуть розумів, лікарі не
спроможні його вилікувати. Тоді і народилася у нього думка надати
всю власну величезну колекцію мисливських трофеїв, яку назбирав за
багато років, для Києва, України!
Генерал почав розпитувати медперсонал чи немає у когось конта
ктів з Зоомузеєм і . випадково, виявилося, що його безпосередній
лікар - Іван Федорович Юнда - відомий фахівець з лікування нирко
вих захворювань, доктор медичних наук, завідувач відділенням Київ
ського НДІ урології та нефрології, член-кореспондент Академії медич
них наук України, був добре знайомий з науковим працівником саме
Зоологічного музею - з Людмилою Сергіївною Шевченко, і лікар про
це йому розповів. Генерал зрадів, але і почав одразу наполягати на
зустрічі з Л.С. Шевченко, адже сам він приїхати до музею не міг.
І ось до Зоологічного музею (тоді це була вулиця Леніна)
під’їхала чорна «Чайка» ГАЗ-14 і разом з ординарцем генерала Л.С.
Шевченко їде до Феофанії. Людмилу Сергіївну підвели до одномісної
палати з усіма зручностями, в якій перебував генерал. Сам він - лежа
чий хворий, просить її підсісти ближче до нього на ліжко і розповісти
про музей. А коли він дізнався, що Зоомузей утворено ще 1 травня
1919 року - саме в день його народження! - і що це - один з найбіль
ших музеїв в Україні, одразу дав згоду на передачу всієї великої мис
ливської колекції. І потім розповів докладніше про свої мисливські
здобутки, бо вирішив віддати власне надбання в надійні руки, музею
в столиці України.
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Придбання трофеїв в ті часи не суперечило Червоній книзі - всі
екземпляри колекції були здобуті або зібрані до занесення їх у книгу,
- про що зазначав він у власному листі. У Державному архіві м. Києва
збереглася ксерокопія листа від С.Ю. Бєлоножка секретарю ЦК КП
України В.Ю. Маланчуку від 05 жовтня 1978 року, в якому наголошу
ється, що 35 років він брав участь у полюваннях, а також збирав коле
кційний матеріал впродовж всіх цих років і бажає передати все у пода
рунок до Інституту зоології АН УРСР для організації виставок в екс
позиційній частині Зоологічного музею [5]. Документ написано росій
ською мовою каліграфічним почерком, ймовірно під диктування важко
хворого генерала, за його власноручним підписом «С. Белоножко».
На ньому два штампи: реєстрація у ЦК КП України №1440/010, на
жаль дата погано читається, ніби 8-Х 1978, бо знаходиться на стику
зшивання аркуша, і російськомовна печатка: «Поставлено на контроль.
Подлежит возврату в ЦК Компартии Украины Общий отдел VI сек
тор». Тяжко хворого перевезли до Москви, але врятувати його не вда
лося, Бєлоножка не стало 10.10 або 9.12? 1978 р. - за різними джерела
ми, поховано генерала там - на Новодівочому кладовищі.
У листі, що зберігає архів, зазначалося, щоб обов’язково
присвоїти музейній залі, де буде організовано виставку з колекції, ім’я
генерал-полковника з його зображенням і короткою біографічною
довідкою. Оригінал цього листа з ЦК КПУ пересилають до Київради
і виконком Київської міської Ради народних депутатів 16 жовтня 1978
р. ухвалює рішення за № 1451 «Про прийняття в дарунок від
командуючого
військами
Червонопрапорного
Туркестанського
військового округу генерала-полковника Бєлоножка С.Ю. унікальної
колекції мисливських трофеїв» [6]. Але фактично вони ще не були
передані. Голова виконкому Київради В.О. Гусєв і секретар В.Ф.
Зернецький поспішили. В цьому рішенні зазначалося встановлення
меморіальної дошки в музеї. Для організації обліку і прийомки
експонатів колекції утворили комісію на чолі з відомим вченим В.О.
Топачевським - директором Інституту зоології АН УРСР, ім’я якого
носитиме пізніше Палеонтологічний музей. До складу комісії увійшли
М.С. Чечель - заступник завміськфінвідділом, знаний вчений М.М.
Щербак - завідувач Зоологічного музею інституту зоології АН УРСР,
В.П. Шарпило - старший науковий співробітник цього музею. Всі
витрати з перевезення колекції покладалися на інститут зоології
Академії Наук. А самого генерала нагородили Почесною грамотою
міськвиконкому.
Для отримання колекції керівництво музею спрямовує у Ташкент
науковця Юрія Васильовича Міщенка, який в подальшому став
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відомим орнітологом (живе у США). Одначе вдова генерала
повідомила, що колекцію вона вже розпродала. Тому у музеї не
відкрилася виставка, не зробили портрета генерала, меморіальної
дошки, не вивісили коротку біографічну довідку. Музейники
забарилися, не встигли! До музею потрапила тільки невеличка її
частка. В листі заступника директора з наукової і музейної роботи
Зоологічного музею, к.б.н. О.В. Червоненко від 27.04.2017 р. № 72 (№
бланку 0001173) вказується, що «У передачі основної частини
предметів природничого походження, нам було відмовлено. Наразі
окремі екземпляри ... представлені в експозиції, решта зберігається у
фондах». Це - роги ссавців на медальйоні з етикеткою, зроблені в
«трофейному стилі» та опудала птахів. Тоді музей отримав тільки 24
екземпляри: опудала і роги: Європейського, Бухарського благородного
оленя, лося, сайгака, джейрана, дзерена, Сибірського козла, горних
баранів - архара, муфлона, двох фазанів.
Автор висловлює подяки керівникам Держархіву м. Києва
(О.Я. Панченку, О.В. Спольнік), ст. наук. співробітнику архіву С.М.
Сидоренко, куратору фондів Зоологічного музею ім. М.М. Щербака
Л.С. Шевченко, О.В. Червоненко, завідуючій Київської бібліотеки ім.
І.П. Котляревського Т.С. Головач, працівнику читальної зали А.А.
Зарницькій за допомогу і сприяння в роботі. Документи з архіву дру
куються вперше і доповнюють історію музею.
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нечітка. Оригінал листа до архіву не надходив, відісланий до ЦК КПУ.
6. ДАМК. Там само, арк. 288, 289.

З ДОСВІДУ ЗБЕРЕЖ ЕН Н Я ПАЛЕОПРИРОДНОЇ
ТА А РХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩ ИНИ КАЗАХСТАНУ
Кепін Д.В.
З 1990-х рр. у пам’яткоохоронній та музейній справі різних країн
набуває поширення організація нових музеїв просто неба, таких як:
«геопарки» та «археопарки». Ці нові форми заповідання дослідниками
(О.О. Антюфєєва, М.Т. Брич, М.С. Вдовець, В.П. Гриценко, К.І. Деревська, А.М. Кулемзін, В.В. Манюк, Е. Ніколіч (Е. №ко1іс), Н.О. Почобут, Т.Р. Сафонова, А.-М. Стевановіч (А.М. 8іеуапоуіс), О.М. Тито
ва, І.М. Ягафарова (Мінєєва) та ін.) вважаються найоптимальнішими
для збереження, зокрема геологічних, палеонтологічних та археологіч
них пам’яток у природному ландшафті. Це, у свою чергу, обумовлює
підготовку та реалізацію проектів з музеєфікації пам’яток та створення
нових експозиційних комплексів.
У цьому зв’язку викликають інтерес підходи з експонування не
рухомих пам’яток природи та археології, що здійснюються з кінця ХХ
- поч. ХХІ ст. у Республіці Казахстан (далі - РК).
У державі досить «рухливим» є законодавство щодо природної та
культурної спадщини. Воно постійно змінюється щорічно. Так, у РК ді
ють наступні Закони: «Про охорону та використання об’єктів історикокультурної спадщини» (1992 р.), «Про культуру» (2006 р.), «Про особливо
охоронювані природні території» (2006 р.). Важливе значення у справі
збереження спадщини має Указ Президента РК від 13 січня 2004 р. №
1277 «Про державну програму «Культурна спадщина»». Серед категорій
заповідного фонду виділено «Державні природні парки» та «Державні
національні природні парки» [Закиров И.В., Жалгас Е.Е., 2016].
Музеї підпорядковані наступним відомствам: Міністерству куль
тури та спорту РК, Міністерству екології, геології та природних ресур
сів РК, Міністерству освіти і науки РК. Зокрема, своєрідними «курато
рами» музейної діяльності виступають Національний музей РК (відк
ритий 2015 р. у м. Нур-Султан), Центральний державний музей РК
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(витоки сягають 1830-х рр., заснований у 1929 р. як Центральний кра
йовий музей, м. Алмати; 2007 р. при ньому відкрито Музей антрополо
гії), Музей палеоліту Казахстану при Казахському Національному
університеті ім. аль-Фарабі (відкритий 2000 р., м. Алмати) [Таймагамбетов Ж.К., Сойкина Н.Ю., Рустем К.М., 2011; Файзуллина Г., 2020].
Серед проектів із збереження пам’яток природи визначається ор
ганізація нового комплексу, який будується з 2002 р. - «Національний
палеонтологічний музей просто неба - Гусячий переліт» (м. Павло
дар). За палеомагнітними датами вік фоссилій - решток хребетних
тварин (досліджено 70 видів) гіппаріонової фауни становить 5 - 8 млн.
років тому. Захоронення відкрито 1928 р. палеонтологом Ю.О. Орло
вим. У 1971 р. місцезнаходженню надано статус «Палеонтологічної
пам’ятки природи», а в 2005 р. - «Державної палеонтологічної
пам’ятки «Гусячий переліт». Площа місцезнаходження становить 2 га
протяжністю 400 м. Розроблено два варіанти палеонтологічного паві
льйону. Згідно з першим будівля конструкції закритого типу включа
тиме частину оголення кісткового шару, а також додаткові приміщен
ня: музейну галерею, науковий центр із вивчення хребетних пізнього
кайнозою. За другим варіантом пропонується спорудити лише вистав
ковий павільйон над частиною кісткового шару, що включає бл.
170000 решток хребетних доби пізнього міоцену. Передбачено прове
дення зміцнювальних робіт берегової лінії шляхом спорудження бе
тонного укріплення [Алиясова В.Н., 2016; Алиясова В.Н., 2017;
Аііуаєєоуа У .К , КаЬйоіоуа в.К ., 2018].
На території Каратауського державного природного заповідника
(створений 2004 р., Туркестанська обл.) розташовано палеолітичні та
геоморфологічні пам’ятки [Койтанова А.Ж., Аяганова М.П., 2014].
Державний національний природний парк «Алтин-Емель» (Алма
тинська обл.) створено 1996 р. На його території знаходяться петрогліфи, які датуються добою бронзи, сакським часом, давньотюркським
часом, добою середньовіччя та етнографічною сучасністю. Виявлено
ламаїстські написи. Під керівництвом архітектора Г.М. Камалової
(Інститут архітектури та будівництва імені Т.К. Басенова, м. Алмати)
музеєфіковано курганний могильник Бесшатир VII - IV ст. до н.е.
(дослідження 1957, 1959-1961 рр. д.і.н. К.А. Акішева). Створено реко
нструкцію курганів. При цьому було застосовано методи анастилозу та
архітектурного кодування.
На базі сакського «царського» кургану з похованням «Золотої
людини» (Алматинська обл.), дослідженого у 1969 - 1970 рр. К.А.
Акішевим та археологом-етнологом Н.Н. Бекмуханбетовим, 2010 р.
створено Державний історико-культурний заповідник-музей «Іссик».
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Під керівництвом Г. Камалової створено музей просто неба «Курган
ний могильник «Іссик». Розташовано будинок музею з експозицією
монографічного типу з меморіальним кабінетом Н.Н. Бекмуханбетова
[Камалова Г., 2009; Камалова Г.М., 2012; Байтенов Э.М., Тургамбаев
Д., Еспенбет А.С., 2018; Байтенов Э.М., Баядилов К.О., 2019; Байтенов
Э.М., Баядилов К.О., 2020].
Державний
історикокультурний заповідник «Берел»
(Східно-Казахстанська
обл.) створено 2008 р. на базі
дослідженного
некрополю,
який складається з 70 курганів
IV - III ст. до н.е. Перші дослі
дження провів у 1865 р. архео
лог В.В. Радлов («царський
курган» № 11). У 1998 - 1999
рр. археолог, д.і.н., проф. З.С.
Музейний павільйон над берельсьСамашев відкрив ще одне
ким курганом № 2. За З.С. Самашевим.
«царське»
поховання, курган
Фото С. Алексєєнка 08.10.2020 р.
№ 2 та розробив його музеєфі
http://www.press.kz/artides/245-berelskieкацію. Вона проведена 2016 р.
kurgany-dolina-carei.html
Над курганом № 2 споруджено
скляний павільйон (рис.). На місці кургану № 11 зроблено реконструкцію
гробниці [Самашев З., Ахметкалиев Р., Алтынбеков К., 2004; Самашев З.,
Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., 2010].
У 2015 р. відкрито «археопарк» «Стародавній Тараз» (Жамбильська обл.). Він створений на основі Державного історико-культурного
музею-заповідника «Пам’ятки стародавнього Тараза» (відкритий 1979
р.). З 2011 р. проводяться постійні архітектурно-археологічні дослі
дження. Законсервовано та музеєфіковано пам’ятки археології та архі
тектури VI - XX ст. Площа парку становить 20 га, на якій розташова
но понад 100 пам’яток історії та культури. До складу «археопарку»
також входять Музей етнографії та етнокультурний центр, Будинок
дружби, стела «Тараз саздари», сквер «Мінбулак», Музей «Стародав
ній Тараз». Експозиція цього музею займає площу 1200 кв.м. Архітек
турно-планувальне рішення всього комплексу з розробкою музейних
приміщень, стаціонарних павільйонів та навісів над архітектурноархеологічними пам’ятками розроблено авторським колективом під
керівництвом д-ра арх., проф. Е.М. Байтенова (Казахська архітектур
но-будівельна академія, м. Алмати).

90

Під його керівництвом також розроблено Етнопарк - Етномеморіальний комплекс «Атамекен» - «Карта Казахстана» (м. Нур
султан). Музейний комплекс відкрито за ініціативи Першого Прези
дента РК Н.А. Назарбаєва 2002 р. У парку демонструються зокрема
макети - реконструкції за археологічними та етнологічними даними
жител народів, які проживають на території держави.
Серед новітніх проектів - створення історико-культурного музеюзаповідника «Городище «Жайик»» (Західно-Казахстанська обл.). Ар
хеологічні дослідження проводяться з 2001 р. Передбачено облашту
вання «археопарку» на площі 300 га з музеєфікацією решток пам’яток
золотоординського часу, скіфських курганів V - II ст. до н.е., показ
кулпитаси XVII - XIX ст. [Сдыков М.Н., 2016].
Таким чином, запропоновані казахськими фахівцями підходи до
організації музеїв просто неба з експонування пам’яток природи та
археології
можуть
бути
використаними
у
вітчизняній
пам’яткоохоронній та музейній справі, а саме: при створенні музейних
візит-центрів на території природничих заповідників, проведенні част
кової музеєфікації зі створенням макетів-реконструкцій курганів доби
бронзи та раннього залізного віку. На відміну від об’єктів курганної
археології Казахстану, які експонуються in situ, через природнокліматичні умови (стан грунту) такі пам’ятки в Україні неможливо
повноцінно зберегти у музейних павільйонах на території заповідни
ків. Доцільною є організація «археодрому» «Курган», який включати
ме музейне приміщення з експозицією монографічного типу, центра
льним експонатом якого може стати макет-реконструкція у певному
масштабі того чи іншого дослідженого кургану.

КОМ УНІКАЦІЙНО-ОСВІТНЯ і н т е р п р е т а ц і я
ПРИРОДНИЧОМ УЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Климишин О.С., Дзюбенко Н.В.
Попри стрімкий розвиток використання сучасних цифрових
технологій в музейній справі, наукові колекції залишаються основою
будь-якої музейної діяльності. Тож на сьогодні особливо актуальними
стають пошуки нових форм роботи з колекціями, які можуть скласти
конкуренцію цифровим технологіям. Інтерпретація музейних колекцій
може стати саме таким методом роботи з цільовими аудиторіями
музею, що надає відвідувачу можливість взаємодіяти з музейним
предметом і створювати власні сенси внаслідок цієї взаємодії. У
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широкому розумінні термін «інтерпретація» розуміють як будь-які
методичні підходи до представлення колекцій, що дають відвідувачу
розуміння значення як колекцій, так і самої музейної інституції. Це не
просто надання інформації, що пасивно сприймається відвідувачами,
це скоріше заохочення відвідувачів до активної взаємодії з об’єктами і
виявлення та формування знань про них.
Згідно з кодексом професійної етики для природничих музеїв,
розробленим ІСОМ (Міжнародною Радою Музеїв) [3], місія
природничих музеїв полягає у створенні та збереженні природничих
колекцій; проведенні досліджень та інтерпретації результатів;
підтримці наукового опрацювання і консервації біологічних об’єктів;
підвищенні розуміння та цінування світу природи суспільством;
спільній роботі з громадськістю при формуванні власного осмислення
значення природної спадщини, представленої у вигляді рухомих і
нерухомих об’єктів природи.
«Інтерпретація» визначається як «складний, багаторівневий
процес тлумачення об’єктів культурної та природної спадщини в
контексті музейного зібрання, музейної експозиції, або музейного
дискурсу загалом» [1]. Це метод наукового пізнання, спрямований на
розуміння внутрішнього змісту предмета чи явища через його зовнішні
характеристики і ознаки. Така діяльність полегшує інтелектуальний та
емоційний зв’язок між потребами відвідувача та значенням ресурсу,
адже саме інтерпретаційні підходи до представлення колекцій і
допомагають відвідувачам у власному осмисленні значення природної
спадщини та природничих колекцій як її складової. Актуальним стає
навчати відвідувачів володіти «мовою експонатів», за допомогою яких
музейники вибудовують невербальні «просторові висловлювання» [9].
Завданням музейних працівників є відхід від надання цільовим
аудиторіям виключно наукових фактів, а головним викликом стає
формування партисипативної моделі взаємодії з відвідувачем, за якої
останній розглядається в якості центрального об’єкта уваги та
повноправного учасника процесу музейної комунікації [5, 11, 12, 13].
При цьому важливе місце серед таких нетрадиційних, або
інноваційних, методик і технологій, посідає інтерактивність, що
передбачає активну участь музейної аудиторії в процесі музейної
комунікації з метою набуття особистого досвіду для кращого освоєння
музейного простору.
Інтерпретація, як один із головних засобів музейної комунікації, у
центр музейної роботи ставить відвідувача і його взаємодію з музеєм і
музейним об’єктом. Зорієнтованість на аудиторію вимагає глибокого
розуміння відвідувачів та поваги до їхньої мотивації, очікувань і
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потреб. За визначенням Б. Льоча [7], музей є формою мистецтва, яка
дає свої висловлювання щодо виставлених предметів у відповідній
атмосфері приміщень, а зміст цих висловлювань перебуває в емоційній
узгодженості з відвідувачами. Сама експозиція як поєднаний знаковий
комплекс може розглядатися у вигляді своєрідного тексту, що має
структуру, зміст і відображає авторську інтерпретацію того чи іншого
явища або події. При цьому береться до уваги, що сприйняття
експозиції залежить від індивідуальних особливостей відвідувача,
оскільки як експозиційний задум, так і ідеї, втілені в ній,
сприймаються через призму внутрішнього світу особистості. Це
змушує музейних професіоналів застосовувати нові методи музейної
діяльності: концепції диференційованої аудиторії, наративні підходи у
представленні матеріалу тощо.
Природничі музеї покликані створювати і поширювати наукові
знання, необхідні для гармонізації взаємозв’язку природи і людини,
що повністю відповідає одному з найважливіших напрямів освітньо виховної музейної роботи - не тільки зберігати пам’ять про предмети,
об’єкти і явища, зафіксовані в музейних колекціях і експозиції, але й
інтерпретувати природно-історичну спадщину теперішньому і
наступним поколінням.
На природничі музеї лягає подвійна відповідальність: по-перше,
за збереження природної спадщини і, по-друге, за подальший розвиток
суспільства. Це означає поєднання в їхній інтерпретаційній діяльності
як усталеного систематичного підходу, так і тематичного, з наголосом
на висвітленні екологічних проблем. Причому, якщо розроблення
глобальних екологічних концепцій можуть здійснювати лише
найбільш крупні музейні заклади, то експозиційне вирішення вужчої
екологічної проблематики цілком доступне регіональним
і
вузькоспеціалізованим природничим музеям [4].
Завданням природничомузейної інтерпретації є надання
відвідувачеві певної суми екологічних знань, сприяння формуванню
погляду на природу як на єдине, збалансоване ціле у безперервному
розвитку. Необхідно виховувати у відвідувачів інтерес до пізнання
основних природних процесів, показати місце людини в загальних
екологічних ланцюгах, переконати в обов’язковості бережливого
ставлення до оточуючого середовища, продемонструвавши значну
швидкість наростання негативних природних процесів у випадку
нехтування цими проблемами.
Характер реалізації освітньо-виховної функції значною мірою
залежить від типу природничих музеїв, однак інтерпретаційна і
просвітницька робота завжди є важливою компонентою у їхній
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діяльності. Цей напрям роботи у природничих музеях сьогодні
потребує особливої уваги, оскільки від максимального удосконалення
всіх форм науково-освітньої роботи залежить у кінцевому результаті
успіх екологічного виховання суспільства. Реалізація освітньо виховної функції природничих музеїв тісно пов’язана з їхньою
комунікаційною діяльністю як процесом передавання й усвідомлення
інформації, що відбувається між музеєм і суспільством та виражається
переважно у музейному експонуванні та інтерпретації [4, 5, 6 ].
Вітчизняні музеологи звернули увагу на необхідність створення
нових форм музейної комунікації відносно недавно [2, 8, 10], але
проблема полягає в тому, що більшість новітніх українських розробок
стосуються музеїв художнього, історичного та етнографічного
профілів. Відтак природнича музеологія практично залишилась поза
увагою вітчизняних музеологів. У той же час, величезний освітній
потенціал науково-природничих колекцій змушує нас шукати нових
підходів до переосмислення колекцій та їх реконцептуалізації.
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Ф ІЛАТЕЛІСТИ ЧНА К ОЛЕКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ
КОСМ ОНАВТИКИ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА:
СКЛАД ТА ДЖ ЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ
Колесник Н.Е.
Вже близько 200 років існує поштова марка - цінний папір, що є
свідоцтвом оплати поштових відправлень. Але маленькі марки ще й
являють собою своєрідний «літопис» подій, досягнень і звершень люд
ства. Цілком природньо, що з початком космічної ери тема підкорення
космосу з ’явилась і на поштових марках. У своїй книзі «Дорога у кос
мос» перший космонавт планети Юрій Гагарін відмітив той факт, що
на рубежі 60-х років на конвертах все частіше були наклеєні нові мар
ки із зображенням супутників та космічних кораблів [1].
Не дивно, що у Національному музеї космонавтики ім. С.П. Корольова зібрана велика філателістична колекція, яка налічує більше 3000
поштових марок та конвертів. Всі події в освоєнні космосу, і навіть ті,
які ще не були здійснені, а існували лише в уявленні геніїв минулого,
відображені в музейній філателістичній колекції, яка почала формувати
ся з початком існування Музею і продовжує поповнюватись сьогодні.
Музейну філателістичну колекцію можна згрупувати по різних
критеріях, наприклад, по країнах, що випускали марки. Найбільшу
кількість складають радянські, і це не дивно. Тема космосу в СРСР
була надзвичайно популярна. Велика кількість марок належить також
країнам, в яких існує розвинута космічна галузь. Найбільш цікавими є
марки країн, що не мали відношення до космосу, але випускали філа
телістичну продукцію по замовленню інших держав. Так, в музеї є
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велика кількість марок, присвячених програмі висадки людини на
Місяць, надрукованих по замовленню США еміратами з ОАЕ та інши
ми країнами Африки та Азії [2].
Також марки можна систематизувати за роками випуску, за те
матичним критерієм (пов’язати з визначними подіями в освоєнні
космосу). Не дивно, що сплеск випуску космічних марок стався на
роки запуску перших ШСЗ, польоту у космос Ю.О. Гагаріна, підко
рення Місяця та ін.
Заслуговують особливої уваги марки, які були випущені до поча
тку космічної ери. Вони відобразили мрії людини про далекі польоти.
Так, в колекції є дві марки пошти Іспанії 1956 року із символічним
зображенням ракети, що летить до далекої зірки [2].
Велика кількість марок присвячена особистостям - вченим, конс
трукторам та космонавтам. Особливо приємним та вагомим для музею
є те, що постаті С.П. Корольова присвячено багато марок та конвертів:
радянських, країн, що утворились після розпаду СРСР, китайських,
кубинських, європейських тощо.
Окрема група - це ювілейні марки, що присвячені річницям наро
дження таких геніїв, як Галілей, Коперник, Кеплер та ін. Випускались
такі марки в різних країнах [2].
Природньо, що величезна кількість філателістичної продукції
присвячена космонавтам і астронавтам, починаючі з Ю.О. Гагаріна та
перших космонавтів, американським астронавтам та космонавтам
різних країн. Є українські марки, присвячені нашому космонавту Л.К.
Каденюку та його польоту у космос у 1997 році. [2]
У філателістів ціняться ті марки, в яких допущені помилки, або на
яких відображено швидкоплинність часу. Наприклад, на марці написи
не відповідають зображенню, або зображений шейх емірату, який був
усунений, поки марка друкувалась. Після друку його портрет закрес
лили, та надрукували пояснення [2].
Поштові марки та конверти є дуже популярними предметами ко
лекціонування, і мабуть немає людини, яка хоча б у дитинстві не зби
рала марки. Для багатьох це стає пристрастю на все життя. Саме такі
люди зробили неоціненний і вагомий внесок у формування музейної
філателістичної колекції. І першим слід назвати Леоніда Васильовича
Субботіна, відомого науковця, педагога, археолога і колекціонерафілателіста з м. Одеса.
Леонід Васильович надіслав музею сотні унікальних марок та
конвертів з багатьох країн світу на космічну тематику, завдяки йому
наша філателістична колекція поповнилась великою кількістю цікавих
рідкісних експонатів. Також він постійно консультував наукових спів
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робітників з питань філателії, змістовно відповідав на всі запитання,
ніколи не відмовляв у допомозі.
Леонід Васильович Субботін у 60-ті роки минулого сторіччя сто
яв у витоків Болградського районного історико-краєзнавчий музею.
Цей музей став одним із кращих районних музеїв Одеської області і
отримав почесне звання «Народний». Зараз це філіал Одеського історико-краєзнавчого музею.
Довгий час Л.В. Субботін працював науковим співробітником в
Одеському археологічному музеї, де до виходу на наукову пенсію був
головним зберігачем фондів - очолював відділ наукової обробки та
зберігання матеріалів.
Працюючи в музеї, Л.В. Субботін не припиняв участі у польових
дослідженнях та археологічних експедиціях. В цілому, за 50 років
служіння археології, ним відкрито 255 поселень, під його керівницт
вом досліджено 334 кургани з 1667 похованнями. Це - третина від
загальної кількості курганних пам’ятників, розкопаних на Одещині за
всі роки досліджень від початку 50-х років ХІХ сторіччя!
Результатом польових робіт та досліджень Леоніда Васильовича
стали публікації близько ста науково-популярних статей в періодичних
виданнях та 150 наукових праць, 10 з яких - монографічні.
Крім археології, у Л.В. Субботіна була ще одна велика любов філателія. Багато років, починаючи з польоту Юрія Гагаріна в космос,
Леонід Васильович колекціонував філателістичні матеріали на косміч
ну тематику. Спираючись на свою колекцію, він писав дослідницькі
статті, багато років співпрацював з цілою низкою музеїв України, ще
дро ділився з ними «космічними» марками і конвертами. За пропаган
ду і популяризацію космонавтики у 1981 році Леонід Васильович був
нагороджений Дипломом федерації космонавтики СРСР, за підписом
першого космонавта - уродженця України П.Р. Поповича.
26 травня 2021 року Л.В. Субботіну мало б виповнитись 85 років.
На жаль, він пішов з життя 1 січня 2019 р. після тяжкої хвороби.
Болградська міська рада прийняла рішення про присвоєння зван
ня «Почесний громадянин міста» Л.В. Субботіну (посмертно).
Багато років з музеєм співпрацює офіцер у відставці, видавець та
популяризатор космонавтики В ’ячеслав Тимофійович Морсков з м.
Чернігів. Проводячи величезну пошукову роботу, В ’ячеслав Тимофі
йович випускає серії унікальних конвертів, які потім дарує музею. Так
наша філателістична колекція поповнилася серіями, присвяченими
пам’ятникам Ю.О. Гагаріну в Україні та вченим - уродженцям Украї
ни, що працювали в космічній галузі. Також, завдяки В.Т. Морскову,
музей отримав конверти, що були випущені до 45-річчя заснування

97

Музею космонавтики, пам’ятні марки, присвячені С.П. Корольову та
багато інших цінних предметів.
Також більше 500 марок подарував музею приватний колекціонер
Крістіан Бучинський з м. Лілль, Франція.
До поповнення музейної колекції марок долучилося дуже багато
людей завдяки інтернет-платформі соціальних інновацій «Велика
ідея». За допомогою колективного фінансування проектів «Спільнокошт» музей зміг придбати філателістичні раритети і значно поповни
ти музейні фонди.
Приємно, що філателістичну колекцію поповнюють і прості жи
томиряни, пенсіонери, школярі, які приносять у музей марки та конве
рти, які зберігались у їх родинах, або привезені з подорожей.
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1. Ю.О. Гагарін «Дорога в космос» [Електронний ресурс]. иЯЬ:
https://www.litmir.me/br/?b=9323&p=1 _(дата звернення 29.03.2021)
2. Фондові документи Національного музею космонавтики ім.
С. П. Корольова

ВИДАТНІ ПЕРСОНАЛИ В НУМ ІЗМ АТИЧНІЙ К О Л ЕК Ц ІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО М УЗЕЮ КОСМ ОНАВТИКИ
ІМ С.П.КОРОЛЬОВА
Кулик Л.Л., Зосімович О.Ю.
Нумізматична колекція монет Національного музею космонавтики
ім. С. П. Корольова формується з 1990 р. та налічує 71 одиницю зберіган
ня (відомості на кінець 2020 р.). Джерелами надходження стали приватні
зібрання: музею дарували свої монети в різні роки жителі міста, співробі
тники музею, відвідувачі. Всі монети з недорогоцінних металів.
Окрему групу репрезентують монети, присвячені видатним осо
бистостям, які зробили значний внесок в розвиток космонавтики. Вони
були випущені в різні роки в СРСР, Україні, Російській Федерації,
Республіці Казахстан, Придністровській Молдавській Республіці (не
визнана країна), Польській Народній республіці, Угорській Народній
Республіці, Народній Республіці Болгарії, США.
Систематизуючи монети за тематичною ознакою, можна визначи
ти наступні групи:
1. Піонери та конструктори ракетно-космічної техніки.
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Дві монети, присвячені С.П. Корольову: 2 гривні з серії «Видатні
особистості України» (Україна, Київ, 2007) та сувенірна монета 2016
р., випущена у м. Рівне.
Монета номіналом 2 гривні, присвячена 100-річчю від дня наро
дження Ю.В. Кондратюка. Україна, Банк України, 1997 р.
Монета в 1 карбованець, випущена на честь 130-річчя К.Е. Ціолковського. СРСР, 1987 р.
Монета пам’ятна «1 рубль», присвячена К.Е. Ціолковському.
Придністровська Молдавська республіка, 2017 р.
Монети Придністровської молдавської республіки, присвячена
Ф.А. Цандеру, 2017 р.
Монета ювілейна номіналом 2 гривні, присвячена В.П. Глушку.
Україна, 2018 р.
Монета ювілейна «2 гривні», присвячена 100-річчю конструктора
ракетної техніки В.Г. Сергеєва (1914-2009). Україна, 2014 р.
2. Льотчики - космонавти.
15 монет, присвячених польоту Ю.О. Гагаріна. Про них зазначи
мо нижче.
Монета ювілейна номіналом 1 карбованець, присвячена 20-річчю
польоту В. Терешкової. СРСР, Ленінград, 1983 р.
Монета пам’ятна: «1 рубль», присвячена В. Терешковій. Придні
стровська Молдавська республіка, 2018 р.
Монета пам’ятна: «1 рубль», присвячена О. Леонову. Придні
стровська Молдавська республіка, 2019 р.
До монет можна додати сувенірну банкноту “Леонід Каденюк перший космонавт незалежної України”, присвячену Герою України,
першому космонавту незалежної України Леоніду Костянтиновичу
Каденюку, який у 1997 році здійснив політ на американському косміч
ному шатлі “Колумбія” (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу.
3. Монети, присвячені польотам за програмою «Інтеркосмос».
Монета: «20 злотих», присвячена першому польському космонав
ту Мирославу Гермашевському, Польща, 1978 р.
Монета пам’ятна: «100 форинтів», присвячена спільному радян
сько-угорському космічному польоту, 1980 р.
Монета номіналом 2 лева, присвячена другому радянськоболгарському польоту, Болгарія, 1988 р.
4. Окремо можна відзначити монету з безособовим зображенням
номіналом 1 долар, присвячену корінним американцям у космічній
галузі США, Філадельфія, 2019 р.

99

2021 рік - ювілейний. 12 квітня відзначається 60 років з дня пер
шого польоту людини в космос. Тому докладніше зупинимось на хара
ктеристиці монет з фондів музею, які присвячені цій видатній події.
Цікавим є той факт, що найперша монета номіналом 1 карбова
нець, присвячена Ю. Гагаріну була випущена до 20-ї річниці його
польоту в 1981 р. ЇЇ офіційна назва: «20-річчя першого польоту люди
ни у космос - громадянина СРСР Ю.О. Гагаріна». На реверсі зображе
но ракету-носій, Ю. Гагаріна в скафандрі (оплічне, анфас) та орбіталь
ну станцію «Салют» з 2 пристикованими до неї кораблями, пояснюючі
написи. Емітентом був Ленінградський монетний двір, який випустив
її накладом 3 962 000 екземплярів [1]. Відомі автори зображення: ску
льптор О. В. Козлов, художник В. А. Єрмаков. Матеріал: мельхіор [2].
Таких монет в колекції дві.
Монети до 40-річчя польоту Ю. Гагаріна, номіналом 10 рублів (4
шт. в колекції). На реверсі зображено Ю. Гагаріна в скафандрі (оплічне, труакар), пояснюючі написи, на аверсі: номінал, рік, банк. Монети
біметалеві: мають латунне кільце та мідно-нікелеву вставку. Тираж 20
000 000 екз. (Московський та Санкт-Петербурзький монетні двори, спів
відношення приблизно однакове) [3]. Дата випуску: 11.04.2001 р. Авто
ри зображення: художник А. В. Бакланов, скульптор А. С. Кунац [4].
Монети до 40-річчя польоту Ю. Гагаріна, номіналом 2 рублі (2
шт. в колекції) з мідно-нікелевого сплаву. Наклад 20 000 000 екз. (Мо
сковський та Санкт-Петербурзький монетні двори, співвідношення
приблизно однакове). Реверс: зображення Ю. Гагаріна у військовій
формі (оплічне, труакар), пояснюючі написи, зображення підпису Ю.
Гагаріна. Аверс: номінал, рік, банк. Дата випуску: 11.04.2001 р. Автори
зображення: художник А. В. Бакланов, скульптори: А. А. Долгополова,
А. В. Бакланов [4].
Монети до 50-річчя польоту Ю. Гагаріна, номіналом 10 рублів (4
шт. в колекції). Реверс: зображення ракети-носія, Землі, зірок, пояс
нюючі написи. Аверс: номінал, рік, банк. Матеріал: сталь з латунним
гальванічним покриттям. Тираж 50 000 000 екземплярів. СанктПетербурзький монетний двір. Дата випуску 2011 р. Автори зображен
ня: художник А. А. Бринза, комп’ютерне моделювання [5].
Монета із зображенням Ю. Гагаріна, номіналом 50 тенге з серії
«Космос». Реверс: Ю. Гагарін у скафандрі (оплічне зображення), ліво
руч РН та КК «Восток», пояснюючі написи. Аверс: умовне зображення
людини та орбіт планет навколо голови. Виготовлена у 2011 р. Націо
нальним банком республіки Казахстан. Тираж 50 000 екземплярів.
Матеріал: нейзільбер [6].
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Монета, присвячена 55-й річниці польоту Ю. Гагаріна з серії
«Освоєння космосу» номіналом 1 рубль. Реверс: умовне зображення
ракети та Землі, пояснюючі написи. Аверс: герб Придністровської
Молдавської Республіки, номінал, рік випуску. Виготовлена у 2016 р. в
Придністровській Молдавській Республіці. Тираж 50000 екземплярів.
Матеріал: сталь з нікелевим покриттям [7].
Нестандартними предметами колекції є паливні жетони фірми
SHELL з серії «Man in Flight». Один з них присвячений польоту Ю. А.
Гагаріна на космічному кораблі «Восток». Реверс: зображення косміч
ного корабля «Восток» над частиною Землі; написи: «YURI GAGARIN
VOSTOK 1 1961». Матеріал: алюміній. Такі жетони випускалися в
1950-70 рр. та розповсюджувалися на заправних станціях фірми
SHELL, які знаходяться в Англії. Клієнти, що зібрали всі жетони серії,
мали певні пільги під час заправки авто.
В ході дослідження були визначені шляхи поповнення нумізма
тичної колекції, створено електронну базу даних з цієї теми, уточнено
інформацію про монети у фондовій документації та інтернет джерелах.
Л ітература
1. Фондова колекція Національного музею космонавтики.
2. Стоимость юбилейного рубля «20-летие первого полета чело
века
в
космос»
[Електронний
ресурс].
URL:
https://www.raritetus.ru/texts/1-rubl-1981-goda-Gagarin-cena/
Lfnf
pdthytyyz (дата звернення 29.03.2021)
3. 1 рубль 1981 «20-летие полета Гагарина в космос. [Електрон
ний ресурс]. URL: https://www.monetnik.ru/monety/sssr/jubilejnye/1-rubl1981-20-1еЬе-36/(дата звернення 29.03.2021)
4. Краткие сведения о монетной программе «40 лет полета Гага
рина.
[Електронний
ресурс].
URL:
https://www.monetnik.ru/obuchenie/numizmatika/monety-40-let-poletagagarina/(дата звернення 29.03.2021)
5. 40-летие космического полета Ю. Гагарина [Електронний ре
сурс].
URL:.https://ru.wikipedia.org/wiki/40летие_космического_полёта_Ю._А.
_Гагарина_(монеты)#10_рублей (дата звернення 29.03.2021)
6. 10 рублей 2011 50 лет первого полета человека в космос [Еле
ктронний ресурс]. URL: https://meshok-monet.net/goods/id37815149(дата
звернення 29.03.2021)
7. Памятная серия монет 50 тенге Казахстана «Космос. [Елект
ронний ресурс]. URL: https://monetainfo.ru/pamyatnaya-seriya-monet-50tenge-kazaxstana-kosmos/#_171_187 (дата звернення 29.03.2021)
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ СВІТЛИН
ПОЧАТКУ ХХ СТО Л ІТТЯ Я К ДЖ ЕРЕЛА ДОСЛІДЖ ЕННЯ
Ж ІН О ЧО ГО М ОДЕЛЬНОГО ВБРАННЯ В Н ІЖ И Н І
Кулик Л.Ю.
В культурному просторі сфера моди є тим унікальним сегментом,
дослідження якого дає можливість історикам простежити взаємодію з
ним економічних, соціальних, культурних і навіть політичних проце
сів у певному суспільстві в той або інший проміжок часу, формуючи
інформаційний науковий пласт.
Починаючи з кінця ХІХ ст., з розвитком науки і техніки прис
корюються темпи життя. Як наслідок цих процесів - швидка зміна
модних уподобань. Перетнувши межу ХХ ст., людство переживало
небачені раніше події. В 1900 р. в Парижі проходить Всесвітня ви
ставка, на якій були представлені роботи модел’єрів, і цього ж року
парижани відбувають Олімпійські ігри, в програмі яких
з ’являються крокет та поло. В 1901 р. Ежен Холандер вперше про
водить операцію по видаленню зморшок, а в 1902 р. відкривається
Будинок моди «Дреколь», в далеких Сполучених Ш татах винахо
дять електричні пилососи. Карл Нестле в 1908 виготовляє перші
штучні вії. Життя в світі вирує. Нове століття приносить іншу есте
тику і в модне вбрання.
Початок ХХ століття в Україні - це період модерну не лише в
мистецтві або архітектурі, але й в моделюванні одягу, для якого
характерне тяжіння до рослинних орнаментів та природних форм.
Модерн символізував собою перехід до нової сучасної історії, до
нових правил і нарядів, які втратили свою надмірну ошатність і
масивність, ставши більш зручними. Звичайно, найбільші українсь
кі міста того періоду (Київ, Харків, Львів) не претендували на зван
ня столиць світової моди. Паризькі кутюр’є вже давно тримали
лідируючі позиції в цій сфері. Важливо, що цікавість до модних
тенденцій і новинок була притаманна городянам багатьох регіонів
України того періоду. І місто Ніжин не виключення, про що свід
чать чисельні світлини, що зберігаються у фондах Ніжинського
краєзнавчого музею. Саме завдяки їм можна простежити інтерес
ніжинських панянок до модних віянь.
На початку ХХ ст. в місті не було текстильних і швейних фабрик.
Чисельні кравці і кравчині виконували індивідуальні замовлення на
пошиття одягу. Існувало всього одне велике ател’є на Гоголівській ву
лиці, яке належало Менделю Тарнопольському. Воно могло запропону
вати для пошиття тканину вітчизняного і закордонного виробництва. В
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місті також були майстерні й магазини капелюшків, шапок, виробів з
каракулю. Наймодніші кашкети й капелюшки можна було придбати в
Києві. Валянки та фетрові дамські боти привозились з Росії.
Світлини цього періоду свідчать, що жіночий одяг чітко регламе
нтувався, як того потребував етикет. Ніжинки мали можливість замо
вити одяг для прогулянок або вечірок, для подорожі або домашнього
користування.
Всі моделі до 1910 р. будувались за точними параметрами фігури.
І взагалі, навчання конструювання швейних виробів тоді розпочина
лось з вивчення будови тіла.
Жіноче вбрання мало корсет для сильного стягування талії, по
верх нього одягалась сукня. Випукла грудна частина, оздоблений ліф,
закрита шия і дзвоноподібна спідниця з треном формували загальний
силует сукні. Рукава спочатку були дуже довгими й гладкими, потім їх
почали розширяти нижче ліктя і призбирувати біля манжету. Приблиз
но в 1905 р. широкий верхній рукав повернувся в моду, про що свід
чать і світлини ніжинських красунь цього періоду.
Спідниці кроїлися таким чином, щоб спереду вони доходили до
землі, а позаду залишалось декілька дюймів шлейфу. Повсякденні
спідниці вже в 1905 р. були однакової довжини по всьому колу, ледь
торкаючись полу або підйому ноги.
А от лінію з’єднання ліфа зі спідницею прикрашав задрапірований
корсаж або пояс з мисом спереду. Взагалі жіночий костюм поступово
починає звільнятися від складних елементів. Частина жінок перестає
використовувати жорсткий корсет, пропагуючи «реформаторську» те
чію у моді, тим більш, медики того часу не переставали переконувати
суспільство в тому, що він негативно впливає на жіночий організм. Таку
моду активно пропагували актриси, громадські діячки, мисткині.
Видатна актриса Марія Заньковецька, яка мала в Ніжині власний
будинок і часто сюди приїздила, відображена на фото того періоду в
англійській блузі і неширокій спідниці. Подібну блузу шили з мусліну,
вуалі або мережива. Поєднували її також з жакетом або піджаком .
Популярність набувають цільнокроєні сукні. Ліф і спідниця крої
лися разом з поздовжніми швами. Також простими по формі були мус
лінові сукні. Але характерна особливість модерну - декор, тематика
якого була пов’язана з природою. Тому їх прикрашали вишивкою,
аплікацією, шнуром, зображаючи при цьому квіти, листя або водорос
ті, робили вставки з мережива.
На фото з фондів музею можна побачити ніжинських дам у вечір
ньому вбранні. Такі сукні мали кругле, квадратне або У-образне деко
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льте. Прозорі тканини, мереживо, відкриті плечі - все це робило одяг
особливо привабливим.
В прохолодні і холодні сезони жінки носили різноманітні пелери
ни, манто, каракулеві горжетки. А от завдяки популяризації колекції
верхнього одягу французького модельєра Поля Пуаре, в жіночому
гардеробі заявляється пальто, яке раніше носили лише чоловіки. Прик
рашене хутром по коміру, воно миттєво набуло популярності у Європі.
Ніжинські світлини початку ХХ століття відобразили прихильність
жінок різного віку до подібного одягу. На фото можна бачити пані та
панянок, вдягнених у пальто з великим хутровим коміром, дехто з них
тримає в руках муфту з хутра. Подібний верхній одяг можна було за
мовити не лише у місцевого кравця або кравчині. В ател’є Тарновського шили таке пальто з високоякісного англійського драпу, який дуже
високо цінувався тоді.
Капелюшки початку ХХ століття могли прикрасити будь-яку жін
ку. Великі за розміром, вони виготовлялись з оксамиту, атласу або со
ломки. Прикрашались штучними квітами, пір’ям, мереживом і стрічка
ми. По якості капелюха можна було судити про соціальний стан жінки.
Звичайно, щоб постійно бути в тренді жінки цікавились журнала
ми мод, які виступали на той момент єдиними трансляторами модних
тенденцій у світі. Великою популярністю користувався журнал «Па
рижская мода». Він містив модні викрійки і виходив 12 разів на рік.
Інший популярний журнал - «Вестник моды» видавався в СПетербурзі в 1885 - 1918 рр. Видання містили в собі модні ілюстрації,
статті про моду та інше.
Але з чисельними змінами у суспільстві, коли науково-технічний
прогрес почав активно втручатися і впливати майже на всі сфери життя,
недостатньо розглядати моду як прояв особистого смаку і наслідування
певним модним уподобанням. Мода - це не тільки мистецтво, навіть в
самих несподіваних своїх формах. Мода - це велике соціальне явище, в
дослідженні якого може бути важливим будь-який артефакт минулого.

ЕК С ЛІБРИ СИ О. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА - ЗРАЗКИ КНИЖ КОВОЇ
ГРАФ ІКИ ТА ДЖ ЕРЕЛА ІСТО РИ Ч Н О Ї ІНФ ОРМ А ЦІЇ
Куцаєва Т.О., Ткачук К.О.
Історія музейної справи України також формується на основі
окремих історій процесів формування музейних колекцій та колекцій
музейних бібліотек. Огляд двох екслібрисів (наліпки та штемпелі) з
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бібліотечного фонду Національного музею історії України (далі НМІУ-бф) є вкрай цікавим у названому контексті. Відповідно україн
ської книгознавчої термінології [4, с. 4] екслібрис, як один з двох видів
книжкових знаків (другий - суперекслібрис), у вузькому розумінні
складається з аркушику паперу із зображенням, виготовленим у будьякий спосіб (намальоване, друковане, відтиснене тощо), яке засвідчує
власність на книжку. Цей аркушик наклеюється на книгу. Екслібрис,
що виготовлений за допомогою штемпеля, виник після рукописного
екслібрису та екслібрису-наліпки, став надзвичайно розповсюдженим.
Цей огляд робить внесок у вивчення своєрідного жанру книжко
вої графіки зі створення екслібрисів, а також розвиток книгознавства
та джерелознавства. Адже саме предмети дослідження є більш мікроджерелами історичної інформації, ніж яскравими та складними за ху
дожнім оформленням творами мистецтва.
Екслібриси Гольденвейзера Олександра Соломоновича (1855
1915) - юриста, публіциста та незмінного голови Київської комісії
присяжних повірених, який проживав в Києві з 1877 р. [2, с. 220-221],
вивчені de visu та були виявлені під час попримірникового опису букі
ністичних книг в НМІУ-бф (як і раніше ми не здійснюємо спроб тер
мінологічної дискусії щодо поняття «букіністична книга» - більш ши
роке поняття, та «антикварна книга» - видання до 1850 р., а застосову
ємо їх відповідно до наявних визначень [6, с. 18-19; 7, с. 45, 95]). Тоді
були зафіксовані також екслібриси різних типів (переважно фарбові
штемпелі, але і деякі рельєфні, суперекслібриси, наліпки та власницькі
підписи), різні види невласницьких книжкових знаків (видавничі та
друкарські марки, книжкові знаки-наліпки або «ярлички» книготорговців та палітурників), маргіналії та інскрипти. Принагідно зазначимо,
що було виявлено одну сургучева печатку із поки що не атрибутованим гербом на тиражному стародруці «Регламент <...> Петра Велико
го <...> об управлении Адмиралтейства и верфи <...>» (СПб, 1778).
Окремим зауваженням є те, що пропонований огляд стосується тільки
колекції НМІУ-бф та не включив основний фонд музею, який нарахо
вує понад 2 600 книжкових пам’яток у групах збереження фондів «Рід
кісні авторські» та «Стародруки». Аналіз фондово-облікової докумен
тації на названі музейні предмети, як і їх вивчення de visu, має стати
фокусом окремого дослідження.
Екслібрис-наліпку та штемпель класифіковано відповідно до за
гальноприйнятих критеріїв [4]: екслібриси приватних осіб (1), науко
вих, освітніх та інших інституцій (2), палітурників і палітурних майс
терень (3), книготорговців, книгарень та книжкових складів (4). Разом
із тим, необхідно поглянути на предмети дослідження і з точки зору
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класиків бібліофільства та вивчення книжкових знаків. Адже ексліб
рис-наліпка О. Гольденвейзера має досить просте художнє оформлен
ня і такі екслібриси часто називають «ярличками». Говорячи про екслібриси-наліпки або «бібліотечні знаки» Удо Іваск (1878-1922 ) - ві
домий європейський художник, колекціонер-бібліофіл, історик книги
та автор чи не першого в Естонії екслібрису, писав на поч. ХХ ст., що
помилковою ідеєю є те, що відсутність на наліпці словосполучення
«Ех-libris», «З книг» або «Бібліотека» відрізняє її за прямим призна
ченням (маркування книг), від наліпок з такими словосполученнями.
Далі він продовжив (переклад з російської - наш, К.Т.): «Не став би я
відносити до розряду екслібрисів ярлики, які наклеюють книгопродав
ці в тих книгах, що вони мають для продажу. Ці квиточки (рос. - биле
тики), в більшості випадків містять саму лише фірму книжкової торгі
влі, але часто вони прикрашені різними, доволі художніми малюнка
ми... Подібні ярлики не можуть претендувати на те, щоб бути зачис
леними до екслібрисів, адже переслідують абсолютно іншу ціль - ціль
реклами. Що ж стосується походження екслібрисів, то в о н и . харак
теризували індивідуальність власника книги» [5, с. 8-11]. Таким чи
ном, хоча екслібрис-наліпка О. Гольденвейзера дуже лаконічний за
оформленням, але він цілком відповідає усім критеріям класичного
книжкового знаку.
Інформація про предмети дослідження вводиться в науковий обіг
вперше. Характеристики екслібрису-наліпки наступні - гравійований
шрифтовий, прямокутний, в лінійній рамці розміщено друкований
текст російською мовою «Библіотека А. С. Гольденвейзера / № / Отд. /
№» [оригінальний текст - К. Т.], заповнений рукописом. Не підписа
ний автором чи видавцем. Цікавим є те, що наліпка в книзі супрово
джена овальним шрифтовим екслібрисом-штемпелем з овальною лі
нійною рамкою та текстом «Присяжный поверенный / А. С. Гольден
вейзер / в Киеве». Ярличок є джерелом бібліотекознавчої інформації.
За інформацією з ярличка власник мав не менше 981 книги, що були
розміщені у п ’яти розділах, а в 5-му розділі бібліотеки було не менше
81 книги. Сама книга це «Введение в изучение социологии» (Н. Кареев, СПб: Тип. М. М, Стасюлевича, 1897). У свою чергу штемпель - це
джерело біографічних та історичних відомостей. Саме в його тексті
закладена професія власника, що значно спростило реконструкцію
його біографії. На книзі наявний і третій екслібрис - круглий штем
пель Етнографічної комісії ВУАН, що дозволяє ще більше реконстру
ювати провенанс книги до її надходження в наукову бібліотеку НМІУ.
Це сталось до 1945 р. - більш чітко датування встановити неможливо.
Внаслідок Другої світової війни книжковий фонд, як і основний фонд
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НМІУ, постраждав через втрату облікової документації під час евакуа
ції в 1941 р. і часткове вивезення під час окупації. Заслугою невідомих
на разі співробітників бібліотеки в сер. 1940-х - на поч. 1950-х рр.
стало відновлення інвентарних книг. Вони задокументували фактич
ний склад врятованого книжкового фонду, але інвентарі стали не ін
формативними щодо провенансу історичних книгозбірень та окремих
примірників. Цю кризу відносимо до різновиду лакун, прогалин фон
ду, які з’явились під час стихійної однократної деформації - несанкці
онованого знищення [8, с. 14].
О.
Гольденвейзер народився в Каневі в родині відомого єврейсь
кого уманського купця. Так само, як і його старший брат Мойсей московський юрист, Олександр став завзятим бібліофілом. М. Гольде
нвейзер вивіз найбільш цінну частину свого книжкового зібрання в
Польщу. В 1877 р. О. Гольденвейзер переїхав до Києва, оселився на
вул. Рейтарській, 13 та очолив київську адвокатуру, заснував юридич
ну консультацію для колишніх ув’язнених. Відома київська екскурсо
вод Елеонора Рахліна розповідала про цей будинок як про «музикаль
ний». Будівництво будинку завершили в 1874 році. Від початку ХХ ст.
в трьохповерховому будинку сусідами О. Гольденвейзера були різні
музичні діячі, артисти балету та оперна студія.
0 . Гольденвейзера вважають одним з найбільших фахівців з циві
льного права в Російській імперії. Овальні екслібриси-штемпелі братів
були дуже схожими. Яків Бердичевський дослідив, що штемпель Оле
ксандра різнився додаванням слова «Київ» [1].
У якості висновку зазначимо, що мікроісторичні дослідження ек
слібрисів різного типу як джерел біографічної, історичної, книгознав
чої та бібліотекознавчої інформації дозволяють зробити внесок не
тільки в розвиток книгознавства та вивчення екслібрису, як явища, а й
історії музейної справи України, зокрема формування колекцій музей
них бібліотек. Окрім того, вивчення предметів дослідження сприяли і
збільшенню знання про історію єврейської спільноти України та її
внесок в розвиток науки та культури ХХ ст.
Л ітература
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БЕРЕГИНЯ ІСТО РИ КО -КУ ЛЬТУРН О Ї СПАДЩ ИНИ
ПАВЛОГРАДЩ ИНИ: КОМІСАРОВА М АРІЯ ІВАНІВНА
Кушлакова Н.М.
Пізнай свій край...себе, свій рід, свій нарід,
свою землю - і ти побачиш свій шлях у
життя...
Григорій Сковорода
Кожне велике місто чи невеличке містечко має свою історію, ви
значні події, пам’ятні місця. Павлоград, що на Дніпропетровщині, був
заснований в 1779 р., а вже в 1785 р. отримав статус міста. Географіч
но місто Павлоград є центром Західно-Донбаського вугільного басей
ну, вигідно розташоване на перехресті доріг та незначній віддаленості
від обласних центрів Дніпро - 75 км; Запоріжжя - 102 км; Донецьк 194 км; Харків - 197 км; Полтава - 215 км. І це не єдина перевага, яка
сприяла розвиткові нашого міста, формуванню його багатої історії.
Здебільшого питаннями збереження історичної спадщини опіку
ються місцеві музеї. Створення такої установи, Павлоградського історико-краєзнавчого музею, стало однією з яскравих сторінок історії
міста, бо пов’язано з долею непересічної особистості Комісарової М а
рії Іванівни - почесного громадянина Павлограда, першого директора
музею, педагога, завідуючої міським відділом пропаганди і агітації,
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депутата міської ради, голови ради ветеранів КПРС, співробітника
газети «Павлоградська правда» й т. ін.
Марія Іванівна Комісарова народилась
21.01.1903 р. в с. Дюркюлі Уфімської губернії в
робітничій сім’ї. В 1919 р., закінчивши повний
курс навчання в «Трудовій радянській школі»
(колишня гімназія), розпочала трудову педагогіч
ну діяльність. Для оволодіння професією вчителя
Марія Іванівна була направлена на короткостро
кові учительські курси, по завершенню яких доб
ровільно поїхала працювати завідуючою школи в
село Верхній Люк Іжевського повіту Вотської
автономної області (Удмуртія).
В країні панували економічна розруха, голод і соціальна напру
женість у суспільстві, тому життя підготувало молодій вчительці не
абиякі випробування. Щоб відбудувати зруйновану школу вона змогла
переконати і змусити місцевих безграмотних селян повірити їй. Услід за
школою за ініціативою і безпосередньою участю М.І. Комісарової було
відкрито місцевий дитячий садочок. Завідуюча школою сама працювала
учителем, а крім цього вела лікбез серед дорослого населення, керувала
створеними хором і драматичним гуртком. На перший погляд, нічого
дивного, проте, .. .дівчині було на той час лише 16 років!
Де б не працювала ця людина, якою б справою не опікувалась,
завжди віддавала часточку своєї душі, тепла та енергії. Після закінчен
ня педагогічних курсів і курсів з підготовки піонерських вожатих і
дошкільних та клубних працівників, нею були організовані дитячий
центр в Іжевську і перший у Воткінську піонерський загін, а в місті
Нижній Новгород Марія Іванівна очолювала правління крайового До
му робітників освіти. Розуміючи значення культури і освіти в той час,
вона завжди була на передньому фланзі, йдучи не стільки за призна
ченням партії чи комсомолу, скільки за велінням свого серця.
В 1933 р. М.І. Комісарова закінчила історико-економічний факу
льтет Горківського педагогічного інституту, де залишилась працювати
на посаді старшого викладача і директора робітничого факультету
(рабфак - рос., скорочено). Пізніше працювала директором школи і
завідуючою відділом освіти у м. Дзержинську Горківської області [1].
З призначенням її чоловіка, Комісарова Олексія Михайловича, в
грудні 1943 року на завод №55 (сьогодні науково-виробниче
об’єднання «Павлоградський хімічний завод») до м. Павлоград переб
ралася вся велика сім’я: Марія Іванівна з чоловіком і своєю мамою та
четверо дітей. Попри всі труднощі війни та повоєнної розрухи і голоду
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в оселі Комісарових завжди було затишно дітям, їх друзям і друзям
друзів. У місті М.І. Комісарова працювала учителем історії у СШ №2, а
в кінці 1950-х років була директором цієї школи [2]. В 1959 р. вона ви
йшла на пенсію, але продовжувала плідно працювати на громадських
засадах, виступаючи позаштатним керівником відділу культури газети
«Павлоградська правда». В цей час вона загорілась ідеєю створення
історичного міського музею і з притаманною їй енергією і завзятістю
згуртувала навколо себе колектив однодумців з числа інтелігенції міста і
активних пенсіонерів. Справа в тому, що дві попередні спроби громад
ськості міста відкрити музей були досить невдалими: перший музей
було відкрито у 1920 році у Свято-Покровському храмі, а другий, Ком
сомольської Слави, було побудовано у 1958 році до 40-річчя комсомолу.
Проте проіснували вони недовго. Тому третя спроба знайшла підтримку
з боку керівництва міста і в 1961 р. Марія Іванівна Комісарова стала
директором і головою громадської ради Павлоградського Народного
історико-революційного музею ім. ХХІІ з’їзду КПРС. Використавши
вже частково зібрані експонати, документальні і предметні колекції було
поповнено за рахунок матеріалів, знайдених по всій території Союзу.
Значну допомогу в створенні музею надавали підприємства, установи,
навчальні заклади і опорні бази в містах, де жили павлоградці - Москві,
Ленінграді, Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську [3].
Перших відвідувачів павлоградський музей прийняв 23 лютого
1962 р. в історичному будинку, який було побудовано наприкінці 19
століття. Протягом поточного року досвід його діяльності швидкими
темпами розповсюдився спочатку по Україні, а потім і по всій державі.
Тому в 1963 р. в Павлограді відбувся 1-ий Всесоюзний семінар праців
ників народних музеїв, а сам музей експонувався на виставці передо
вого досвіду Української РСР. Наступного року на ВДНГ СРСР музей
було нагороджено дипломом «За зразкову організацію музею на гро
мадських засадах». Найвищим визнанням досягнень музею стала наго
рода, яку Марія Іванівна Комісарова отримала в 1965 р. особисто від
міністра культури СРСР К.О. Фурцевої - срібна медаль ВДНГ «За
відмінне керівництво музеєм на громадських засадах». А в 1974 р.
Президія Верховної Ради СРСР за самовіддану безоплатну творчу
працю відзначила Павлоградський Народний історико-революційний
музей ім. ХХІІ з’їзду КПРС Почесною грамотою [1]. Враховуючи все
вище зазначене Міністерство культури України прийняло рішення про
створення на його базі державного музею. В 1976 р. музей став історико-краєзнавчим, а Марія Іванівна продовжувала працювати на громад
ських засадах і головою ради музею, і лектором, і консультантом. То
му не випадково, що рішенням Павлоградського виконкому депутатів

110

трудящих від 04.11.1977 р. Марії Іванівні Комісаровій було присвоєно
звання «Почесний громадянин м. Павлограда».
22
листопада 1985 р. М.І. Комісарова пішла з життя, але мешканці
міста Павлоград й донині шанують її пам’ять. З нагоди 115-ої річниці
від дня народження Марії Іванівни в приміщенні музею було проведе
но урочисті збори, на яких згадували Комісарову не лише як директора
музею, а в першу чергу, як прекрасного педагога, порядну, чесну і
чуйну людину: «Вона була класним керівником у нашому 10-А класі.
Це педагог від природи. Вона не тільки викладала нам історію СРСР,
вона була нам як друга мама. Ми часто залишались після уроків, розігру
вали різні сценки. Вона давала нам поради у різних життєвих ситуаці
ях. По-материнськи розуміла нас. Вона багато зробила для Павлограда,
створюючи цей музей. Все, чого я досяг у житті, я зобов ’я заний двом
жінкам - моїй мамі, і другій мамі, можна сказати, Марії Комісаровій.
Я завжди пам ’ятатиму цю світлу людину» (із виступу Геннадія Гарку
ші, випускника 1951 р. школи №2 м. Павлограда) [4].
Але головною шаною пам’яті М. І. Комісарової є діяльність Павло
градського історико-краєзнавчого музею, загальна кількість предметів
основного фонду якого на сьогодні складає 55293 од. Лише у 2020 р.
співробітниками музею проведено 283 екскурсії, організовано близько
20 виставок стаціонарних, пересувних і тематичних міні-виставок та
понад 20 різноманітних мистецьких заходів: вечір-зустріч «Вільні тво
рять майбутнє» з учасниками та ветеранами АТО/ООС; майстер-клас з
виготовлення квітів троянди з шоколаду; вечір «Образ жінки-України в
творах Т.Г. Шевченка»; театралізована екскурсія «Ніч в музеї-10. Жінка:
Сила. Мужність. Кохання»; День художника України; екскурсія-захід з
міні-виставою «Видатні кошові отамани Запорізької Січі» й т. ін. [5].
Л ітература
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К ОЛЕКЦІЯ ГАЙКОВИХ КЛЮ ЧІВ
ДЕРЖ АВНОГО П О Л ІТЕХНІЧНОГО МУЗЕЮ
Лупаренко Г.В.
Політехнічний музей збирає, зберігає та експонує унікальні зраз
ки вітчизняної науково-технічної діяльності, які свідчать про наш вне
сок у світовий поступ. Але технічний прогрес не обмежується ство
ренням складної техніки і технічних систем. Конструктор танків
О. Морозов говорив, що складну річ створити просто, а просту річ
може створити тільки геній. Серед тих предметів, що значною мірою
впливають на еволюцію людства, значна кількість надзвичайно прос
тих речей, які майже не змінюючи своїх основних рис існують вже
кілька століть, а подекуди - тисячоліть, і виконують свої функції до
сьогодні. Державний політехнічний музей, розпочавши проект «Прості
предмети», прагне через показ еволюції широковживаних предметів
розповісти про інженерну творчість та ознайомити відвідувачів із не
менш цікавою діяльністю - створення настільки простих предметів,
шо їх простота межує з геніальністю.
До таких простих речей можна віднести колекцію гайкових клю
чів з понад 30 предметів. Перші предмети з цієї колекції поповнили
фонди ще до офіційного відкриття музею. Це були гайкові ключі виро
бництва Луганського інструментального заводу. В свій час це були
настільки поширені предмети, що здавалось, їм і не місце в музеї. Од
нак, сьогодні такі предмети вже досить високо цінуються користува
чами через свою високу якість порівняно із сучасною продукцією, яка
часто виготовляється без дотримання стандартів та технічних умов.
Співробітники музею цілеспрямовано поповнювали колекцію
гайкових ключів, особливо активно в останні роки. Колекція включає
основні типи гайкових і так званих «трубних» ключів, які іноді варто
віднести до універсальних.
Колекція налічує предмети, які представляють гайкові ключі з
моменту їх впровадження. Одним із цікавих зразків є «ключ до коня».
Насправді, підковний ключ призначений для обслуговування кінських
підков: вигвинчування та загвинчування шипів на підковах, прочи
щення отвору для шипа та оправляння різьби [1]. Такого типу ключі
використовувались в кавалерії, в артилерії для обслуговування кінсь
ких підков. З моменту перетворення кінного транспорту у недешеву
розвагу та спорт, такі ключі відходять в небуття.
Ключ до воза початку ХХ століття - з одного боку гакоподібний,
з іншого накидний під квадратну гайку. Сьогодні такий предмет вже і
не схожий на той образ, який виникає в уяві при словосполученні
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«гайковий ключ». Але деякі інструментальні заводи мають схематичне
зображення такого ключа в якості заводського клейма, чи логотипу.
Наприклад, Камишинський завод слюсарно-монтажного інструменту.
Обозні заводи в Україні ще в кінці ХХ ст. виготовляли дерев’яні вози та
ходи, в комплект постачання яких входили такі ключі. Вони використо
вувались для підтягування вузлів воза та зняття і встановлення коліс.
Гайкові ключі були обов’язковим компонентом комплекту облад
нання різноманітних машин та механізмів. В комплект плуга чи боро
ни обов’язково входили ключі для його обслуговування, регулювання
та ремонту. В колекції є ключі з комплекту плуга заводу «Гена», сівал
ки «Ельворті», машин заводу «Червоний прогрес» і т. д. Варто зазна
чити, що на ключах крім заводу фіксувалась і назва міста де розміщу
валось підприємство. Ці написи і різноманітні форми ключів перетво
рили їх у предмет колекціонування. Сьогодні здається непереступною
істиною, що на ключі для простішого упізнання пишеться його розмір,
як правило у міліметрах. А до переходу на метричну систему на клю
чах писався розмір в дюймах (частинах дюйма), причому не отвору
ключа, а розміру шпильки чи болта, який ним можна було відгвинтити.
З позиції сьогодення це здається складно і не практично. Однак, така
система існувала понад 100 років. Термін існування такої системи
підтверджував свою відповідність тогочасним потребам.
Показовою є колекція універсальних ключів. Ідея мати один ключ
для розгвинчування чи згвинчування болтових з ’єднань не була склад
на у вирішенні.
Здавалось, вихід на поверхні - потрібно було виготовити отвір
гайкового, чи як пізніше його назвали «рожкового», ключа у вигляді
трапеції. Так з ’явився ключ типу «крокодил». В ключа отвір дозволяв
використовувати його для нешироко діапазону розмірів. Для чіткої
фіксації гайки чи болта губи отвору мали зубці. Ключ дозволяв пра
цювати з гвинтами з ’єднаними не значним зусиллям. Міцно нагвинче
ні гайки такий ключ не міг зафіксувати і зняти. І простота, надійність
та можливість виготовлення навіть в кустарних умовах продовжили
час використання ключа аж до середини ХХ ст.
Ключ без надійної фіксації отвору не міг бути популярним. Вже
на початку ХІХ ст. з поширенням машинного виробництва і масового
виробництва інструментів з ’явилась можливість виготовляти такі клю
чі. Перші подібні предмети нагадували мініатюрні лещата. Однак, така
схема не дуже підходила для ключа. Ключ мав бути зручним, компак
тним, міцним, відкриватись у широкому діапазоні. Таким є так званий
ключ «англійського типу». Ключ, в якому обертання рукоятки з гай
кою призводить до вигвинчування стержня із рухомою верхньою гу-
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бою. Модель досить зручна у користуванні та компактна [1]. Великоб
ританія разом із масовим збутом своїх машин просувала і збут інстру
ментів. Ключ такого типу на початку ХХ ст. був одним із найбільш
пізнаваних. В Україні, як і в переважній більшості країн пострадянсь
кого простору, зображення цього ключа стало дорожнім знаком серві
су станції технічного обслуговування автомобілів.
Майже одночасно з ключем англійського типу поширюється й ключ
«французького типу». В його конструкції обертання рукоятки із стержнем
на якому розміщено дві різнонаправлені різьби призводило до взаємного
розведення або зведення губок [1, 2]. Для запобігання обертанню губок
разом із різьбою крізь них проходили два направляючих стержня. Цікаво,
що для зменшення розмірів ключа верхня різьбова частина мала не таку
круту різьбу як нижня. Для розширення можливостей ключ міг викорис
товуватись як молоток. Ключі французького типу теж були популярними.
Вони широко використовувались для обслуговування залізничної техніки.
Тому не дивно що і сьогодні виступають символом окремих служб заліз
ниці, та інженерних служб в інших сферах.
В кінці ХІХ ст. набув надзвичайної популярності ключ фірми М а
узер [1]. Як не дивно, цей виробник спочатку набув популярності саме
завдяки розсувним ключам. Основа ключа - «г» подібна (ручка і верх
ня губа). По ручці рухається рухома нижня губа, яка регулюється
черв’яком, що розміщений на підпружиненому важелі. Особливість
ключа у швидкому налаштуванні необхідного розміру. В колекції му
зею точна копія ключа «Маузер» радянського виробництва.
Представлені і ключі США. Одним із найбільш популярних у сві
ті були ключі з комплектів машин, що працювали на різних континен
тах. В колекції представлений ключ фірми Мак Кормік. Він простий
технічно і технологічно. Не менш популярною моделлю був ключ
Коеса (патенти 1873, 1880, 1903 років), більш відомий як ключ типу
«монкі» [3]. Ключ регулювався гайкою надруків’я, яка за допомогою
гвинта висувала нижню губу ключа.
Особливо популярним сьогодні є ключ «шведського» типу. Його
розробник - Йохан Йохансон [2]. Тому часто ключ вірно називають
«ключ Йохансона». До речі, інженер розробив та запатентував і так
звану «залізну руку» - ключ, який в нашій країні називається «труб
ним» (наявний в колекції). Особливість ключа шведського типу в то
му, що регулювання розміру отвору відбувається шляхом обертання
черв’яка у головці. Ключ компактний, легкий, практичний та надій
ний. Сьогодні це одна із найбільш масових моделей розсувного ключа.
Розробник продав патент і досить швидко на ринку з ’явилась масова
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модель розсувного ключа «Бако». Вже на початку ХХ ст. цей ключ
асоціюється не з інженером розробником, а з фірмою виробником
«Бако» (Bahco) [2, 4].
З вітчизняних зразків присутній ключ Красилівського агрегатного
заводу. Ключ автоматично за допомогою ексцентрикового елементу в
рухомій головці вибирав слабину отвору. Його особливість швидкий
підбір отвору, а недолік - неможливість фіксації вибраного розміру,
що потребувало певних навичок користування.
Цікавим є ключ Харківського заводу профілегибочного облад
нання (ХЗПО). Він поєднує риси як гайкового, так і трубного ключа.
Технологічно простий - всього з 4-х деталей. Однак послаблена різь
бова частина на пласкому хвостовику верхньої губи була слабкою
частиною системи.
Не менш цікавими є назви ключів за типами: рожкові, накидні,
торцеві, люлькові, сімейні, розсувні, розвідні, переставні, автоматичні,
безіскрові, кустарні та заводські, універсальні та спеціальні (свічкові,
балонні) і т. д
Загалом колекція ілюструє еволюцію гайкового ключа від штуч
ного виробництва, на зорі промислового перевороту, до масового су
часного виробництва в глобалізовану світі з втратою індивідуальних,
національних рис. На прикладі одного предмета відвідувач може зай
вий раз замислитись над минущістю сьогодення і шаленим темпом
світового технічного прогресу. Спробувати відгадати, для чого той чи
інший предмет, та як він працює. Або згадати, де зустрічав подібні
предмети - а вони сьогодні воістину всюдисущі.
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ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА І МУЗЕЙ:
ТЕО РЕТИЧНІ П ІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ И
Маньковська Р.В.
Трансформаційні процеси в соціогуманітаристиці, що простежу
ються з другої половини ХХ ст., помітно актуалізували міждисципліна
рні напрями досліджень. Зокрема, в цей період відбувся за визначенням
науковців «візуальний поворот» («pictorial turn») в науці. Дискурс візуа
льних студій (visual studio) сприяв формуванню нових дослідницьких
парадигм, які збагатили джерельну базу вчених візуальними образами. У
працях українських та зарубіжних науковців тема візуальності набула
значного поширення, постала проблема реконструкції та інтерпретації
образів, актуальності набуло гасло «Навчитися бачити!» [4, с. 222].
Введення до дослідницького поля візуальної інформації окресли
ло низку проблем теоретичного та практичного характеру, зокрема
формування та удосконалення термінологічного інструментарію, ме
тодології досліджень, технологій фіксації та відтворення інформації.
Саме міждисциплінарний підхід дає можливість висвітлити нові грані
візуальних образів, переосмислити їх сенси, віднайти приховані змісти
та розкрити їхній джерелознавчий ресурс. Своєрідне перехресне дослі
дження дає можливість синергувати актуальні смисли, здійснити ком
плексну аналітику та, зрештою, досягти системних зрушень в наукознанні. Об’єктом візуальних досліджень стали видимі (зорові) форми
збереження минулого, які зафіксовані у візуальних джерелах (світли
нах, кіно-, аудіо-, відео документах, мистецьких творах, пам’ятках,
рекламі, міських ландшафтах) та вирізняються емоційним сприйнят
тям. Музей зі своїм візуальним простором - музейною експозицією,
займає особливе місце у візуальних студіях, володіючи специфічними
методами та формами візуалізації інформації та її інтерпретації.
Візуальний поворот змусив по новому підійти до розкриття по
няття «образ», яке, як стверджує польський соціолог П. Штомпка, діє
на підсвідомість, включає інформацію, знання, емоції, естетичні пере
живання, цінності [7, с. 97]. Сучасні підходи змінили сутність процесу
бачення, коли автори візуалізації передають певні сенси, які глядач
сприймає і осмислює для себе. Візуальна виразність, яка досягається
такими актуальними художніми засобами, як метафора, символ, знак,
алегорія, через креативні техніки та інформаційні технології наповни
лась досі не баченими змістами.
Чільне місце у візуальних дослідженнях займає, на думку профе
сорки А. Усманової, метод інтерпретації, який включає дескрипцію
(вербальне відображення візуальних зображень), акрибічну реконстру
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кцію (значення символічних текстів) та соціокультурну інтерпретацію
(конструювання нових смислів) [19]. Насправді проблема інтерпрета
цій є чи не центральною у візуальних дослідження. Дослідник Є. Рач
ков виділяє наступні завдання до інтерпретацій зображень: їх історич
ний, культурний чи ідеологічний контекст, декодування деталей, фор
мування методологічного підгрунття [6, с. 38]. Посилаючись на інтерпретативний аналіз візуалій у роботах британської філософині Джиліан Роуз, американських істориків Ервіна Панофські та Роелофа Ван
Стратена, дослідники з Харкова О. Ковтун та С. Баранова зупиняються
на застосуванні контент-аналізу відносно вивчення візуальної інфор
мації. Процес її декодування включає всебічні характеристики образу,
його стилістичні особливості, тематичний контекст, локалізацію, рі
вень документальності чи художнього вирішення [5, с. 82-85].
Визначаючи візуальні студії як напрям наукових досліджень істо
ричного, соціологічного, культурологічного, політологічного та пси
хологічного характеру, науковиця О. Ковалевська, як об’єкт нового
напряму розглядає візуальну культуру [3, с. 182]. Це комплексне по
няття охоплює історію, історію культури, культурологію, антрополо
гію, соціологію та через зорові образи, а останнім часом здебільшого
за допомогою інформаційних технологій, відображає соціокультурні
процеси в житті людини та суспільства.
Візуальна культура, як новий міждисциплінарний напрям, виок
ремилася на перетині філософії, теорії культури, мистецтвознавства та
соціології. Її центральною проблемою стало дослідження культурної
логіки «постмодерніського», «мас-медійного», «візуального» поворо
ту. Як домінуюча форма культури вона охоплює різні за засобами
вираження та своєю «ідеологією» культурні феномени [2]. Формуван
ня візуальної культури, з її багатовекторністю та міжгалузевими мож
ливостями, обумовлено цілковитим поглинанням соціуму візуалізацією з її видовищами, дійствами, представленнями, феєріями.
Термін «візуальна культура» директорка Амстердамського інституту
культурологічних досліджень М. Баль поєднує з візуальним есенціалізмом
(приховані сенси образу - Р. М.), який проголошує візуальну диференці
йованість (чистоту) образів, відмінну від інших семіотичних систем. Науковиця стверджує, що візуальна культура є мультисенсорна, де пов’язані
між собою афективні, когнітивні та тілесні компоненти [1, с. 248].
Виділяючи музей як форму візуальної культури, де основою візуалій виступає музейна експозиція, можемо говорити про музейну візуальність. У контексті новітніх наукових парадигм музейна візуальність
включає такі складові, як натуралізм (реальне відображення), структу
ралізм (система взаємопов’язаних частин), конструктивізм (моделю-
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вання) та феноменологію (сприйняття, відчуття). Потрапляючи в му
зейний простір, відвідувач через метод спостереження реконструює
події за візуальною інформацією, яку музейникам вдалось відшукати,
зібрати, зафіксувати та інтерпретувати через музейний наратив.
Музей через специфічну форму візуальності конструює історичну
реальність за допомогою візуальних образів та створює нові змісти і
сенси, чим увиразнює проблему формування музейної культури, роз
витку здатності бачити та оволодіння певними знаннями, уміннями
сприймати і розуміти мову образів та символів у музейній експозиції.
Отже, візуальна культура як новий міждисциплінарний напрям, нині
лише формує власну методологічну базу, удосконалює наукові інструме
нти до творчого конструювання візуальних образів, які виділяються своєю
особливістю. Музеї перебувають у структурі візуальної культури, входять
до її простору в формі музейної візуальності. Візуалізація музеалій, яка
комплексно представлена музейною експозицією, поєднує образну репре
зентацію, інтерпретацію символів та емоційно-ментальне сприйняття.
Музей як невід’ємна складова візуальної культури, отримав нові перспек
тиви теоретичного та практичного вдосконалення.
Література
1. Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследо
ваний / перекл. з англ. Я. Левченко. Логос. № 1 [85]. С. 212-249. ЦЯЪ:
http://www.logosjournal.ru/arch/23/art_124.pdf.
2. Дубовая Н. В. Визуальная культура в аспекте современности.
Ш Ь:
https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-kultura-kak-sredstvosotsiahzatsii-hchnosti-rebenka/
3. Ковалевська О. Візуальні студії // Нариси з соціокультурної історії
українського історіє писання / за загал. ред. В. Смолія; НАН України; Ін-т
історії України. К.: ґенеза, 2018. С. 119-183.
4. Ковалевська О. Візуальні студії в системі сучасного соціогуманітарного знання / О. Ковалевська // Історіографічні дослідження в Україні.
2016.
Вип.
26.
С.
208-237.
Ш Ь:
http://resource.history.org.ua/publ/Idvu_2016_26_11
5. Ковтун О. С., Баранова С. С. Специфіка аналізу візуальної інфор
мації в дослідженнях соціальної комунікації // Збірник наукових праць
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».
2016. № 12. С. 82-85.
6. Рачков Є. С. Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіог
рафії // Харківський історіографічний збірник. 2015. Вип. 14. С. 27-41.
7. Чудовська-Кандиба І. Візуальне у дослідженнях культури // Якісні
дослідження в соціологічних практиках: [навчальний посібник] / за ред. Н.
Костенко, Л. Скокової. К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. С. 96-119.

118

М ЕТОДИ Д ОСЛІДЖ ЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ
І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО
М УЗЕЮ УКРАЇНИ
Міненко Л.М.
Методи, що були використані для вирішення визначених завдань
дисертаційного дослідження аспірантки Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв Міненко Л.М. «Становлення і розвиток На
ціонального військово-історичного музею України (1995-2013 рр.)»,
дозволили: проаналізувати джерела, які за своїм змістовним наповнен
ням розкривали специфіку процесів розбудови головної музейної уста
нови Міністерства оборони України у період з 1995 року по 2013 рік;
зібрати, систематизувати і опрацювати необхідну науково-історичну
інформацію; отримати об’єктивні наукові результати. Крім того, дали
можливість, з наукової точки зору, зробити відповідні узагальнення
стосовно: діяльності військових музеїв у системі виховної і соціальнопсихологічної роботи ЗС України; особливостей організаційно-правових
етапів розвитку Музею Збройних Сил України (МЗСУ, з 1995 року по
1998 рік) (Центрального музею Збройних Сил України (ЦМЗСУ, з 1998
року по 2010 рік), Національного військово-історичного музею України
(НВІМУ, з 2010 року по нині)) і його філій; досягнутого НВІМУ рівня
інституціальності і здобутого суспільного статусу.
Зокрема, при підготовці дисертації здобувачем використано зага
льно-наукові методи, а саме [3]: метод причинно-наслідкового аналізу
вжито для встановлення причинно-наслідкового зв'язку стосовно не
обхідності збереження існуючої мережі військових музейних утворень
збройних сил станом на 1991 рік, що залишалася у спадок від УРСР, і
подальшої розбудови, на її основі, музейної військової мережі ЗС не
залежної України, а головне - створення в 1995 році МЗСУ; структу
рно-системного аналізу - для встановлення та аналізу відносно відо
кремлених й взаємозалежних елементів військово-музейної мережі,
сформованої у період з 1995 по 2013 рік, а також її взаємозв’язку з
системою виховної й соціально-психологічної роботи ЗС України і
системою аксіологічного національно-патріотичного виховання гро
мадян нашої держави; структурно-функціонального аналізу - для ви
значення місця і ролі відносно відокремлених елементів розглянутих
систем та, з точки зору функціональності, оцінки їх впливу на отрима
ні якісні й кількісні результати роботи НВІМУ, на кожному із етапів
його інституціонального розвитку у досліджуваний період; історично
го опису - для співставлення особливостей розбудови головної музей
ної установи МО України та її філій на кожному з інституціональних
етапів й авторського прогнозу стосовно можливого подальшого розви
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тку НВІМУ; моделювання - з метою візуалізації та аналізу, сформова
ної, у період з 1995 року по 2013 рік, моделі системи евристичного
музейного пошуку НВІМУ станом на 31 грудня 2013 року; терміноло
гічний - для поглиблення існуючих теоретичних знань в сфері музеєз
навства й уточнення змісту ряду термінів, що відображають сутнісні
властивості теорії і практики музейної справи.
У свою чергу, спеціальні наукові методи послугували інструмен
тарієм для змістовного переосмислення здобутої інформації [1, 2]. Так,
метод соціокультурної детермінації використаний для виявлення
сукупності політичних, суспільних та інституціональних факторів, що
сприяли утворенню мережі військових музеїв ЗС України; соціологіч
ний - для збору первинної соціологічної інформації про результати
роботи мережі музейних утворень ЗС України, у період з 2003 року по
2013 рік, і Музею ЗС України - Центрального музею ЗС України
(ЦМЗСУ) - Національного військово-історичного музею України, у
період з 1995 року по 2013 рік; культурно-антропологічний - для усві
домлення процесу формування національного характеру з метою ком
плексно оцінити, яким чином використовувався весь інструментарій
музейних установ, зокрема НВІМУ та його філії, стосовно ефективно
го прямого та/або опосередкованого впливу на аксіологічне, націона
льно-патріотичне, духовне, культурне, моральне виховання конкрет
них соціальних груп відвідувачів і, відповідно, на розвиток української
нації; культурно-функціональний (культурно-інституційний) - з ме
тою дослідження стабілізуючого впливу органів державної влади і
Головного Управління виховної роботи Міністерства оборони України
(ГУВР МО України) на діяльність НВІМУ та інші військові музеї, а
також для аналізу інституціонально-функціональної і методичної ролі
головної музейної установи МО України щодо розбудови мережі вій
ськових музейних утворень та ефективного функціонування системи
виховної і соціально-психологічної роботи ЗС України; семантичний
(семіотичний) застосований для оцінки процесів створення символіки
НВІМУ, опису її змісту.
Водночас, конкретно-проблемні методи сприяли авторській
об’єктивності стосовно оцінки історичних процесів та їх наслідків [1,
2]. Наразі, метод історіографічного аналізу дав можливість комплекс
но виявити наукові праці, статистично-архівні матеріали, публікації у
періодичних виданнях про становлення і розвиток МЗСУ (ЦМЗСУ,
НВІМУ) та його філій, їх систематизувати, здійснити належний крити
чний аналіз, оцінити об’єктивність змісту, з метою написання даної
дисертаційної роботи і можливості подальшого використання, за умо
ви розширення кола завдань, за представленою темою дослідження,
або проведення подальших наукових розвідок; джерелознавчого аналі
зу - виявити і науково дослідити історичні джерела, що характеризу
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ють умови і результати діяльності головної музейної установи МО
України та її філій, у період з 1995 року по 2013 рік, для подальшого
узагальнення отриманої інформації; історико-генетичний - дослідити
послідовність генезису, змістовність і результативність функціонуван
ня НВІМУ та його філій і військової музейної мережі ЗС України;
проблемно-хронологічний - розділити на хронологічно-послідовні істо
ричні відрізки період розбудови головної музейної установи МО Укра
їни: з 1995 року по 1998 рік як МЗСУ; з 1998 року по 2010 рік як
ЦМЗСУ; з 2010 року по 2013 рік, включно, як НВІМУ; періодизації виокремити часові рами основних етапів становлення і розвитку НВІМУ, як головної музейної установи МО України; історикопорівняльний (компаративний) - згрупувати і проаналізувати показни
ки культурно-освітньої і фондової роботи всієї мережі військових му
зеїв ЗС України, а також показники інформаційно-музейної діяльності
й наукового комплектування фондів МЗСУ (ЦМЗСУ, НВІМУ) та його
філій; історико-типологічний - згрупувати нормативно-правові регла
менти, що визначали і забезпечували становлення й розвиток МЗСУ
(ЦМЗСУ, НВІМУ) та його філії, у період з 1995 року по 2013 рік; історико-системний - виявити системні взаємозв’язки і визначити
вплив нормативно-правового забезпечення та окремих історичних
особистостей на діяльність мережі військових утворень ЗС України, в
цілому, і головної музейної установи МО України та її філій, зокрема;
історико-статистичний (квантитативний, кліометричний) - обро
бити якісні й кількісні показники діяльності безпосередніх учасників
системи військово-музейної сфери ЗС України та їх візуалізувати у
вигляді діаграм і таблиць.
Таким чином, використання розглянутих методів дослідження до
зволило досить повно, системно, наочно та об’єктивно висвітлити
особливості процесів становлення і розвитку Національного військовоісторичного музею України (як головної музейної установи Міністерс
тва оборони України) та його філій у період з 1995 року по 2013 рік.
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Ш КОЛА ПОЛЬСЬКОМ ОВНОГО ЕКСКУРСОВОДА
В НАЦІОНАЛЬНОМ У М УЗЕЇ КОСМ ОНАВТИКИ В Ж И ТО М И РІ
Місяць Н.К.
Зміни у житті суспільства і нові виклики часу зумовлюють нові пі
дходи до роботи музеїв. «Школа польськомовного екскурсовода» - це
спільний проєкт громадського об’єднання «Польський студентський
клуб» та комунального закладу «Національний музей космонавтики
імені С.П. Корольова» Житомирської обласної ради. Проєкт фінансова
ний Канцелярією Голови Ради Міністрів Польщі за посередництвом
Фонду «Допомога полякам на сході». Керувала ним голова громадсько
го об’єднання «Польський студентський клуб» Валентина Юсупова.
Роботу школи очолила наукова співробітниця музею Наталія М і
сяць - РШ (педагогічні науки), доцент, автор підручника «Польська
мова для українців» [1], член Польського наукового товариства в Жи
томирі. У свій час - директор Центру полоністики в Житомирському
державному університеті та відповідальний редактор журналу «Украї
нська полоністика», одна із засновників Спілки вчителів-полоністів
Житомирської області. Слухачами школи стали активні учасниці поль
ських організацій, що займаються відродженням польської мови та
польських традицій на Житомирщині.
Заняття школи проходили по суботах і неділях протягом трьох
тижнів (по 4 години кожного дня), усього 24 години, з яких 8 годин
теоретичних та 16 годин практичних занять.
На теоретичних заняттях йшлося про особливості роботи екскур
совода в музеї космонавтики. Слухачі познайомились з геолокацією
музею та її облаштуванням: праворуч від павільйону космічної техніки
стоїть ракета конструкції Янгеля, ліворуч - ракета конструкції С.П.
Корольова у лежачому положенні біля бюсту Корольова. Навпроти по
вулиці Дмитрівській у будинку № 5 знаходиться Меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова. В музеї склалась добра традиція
на площі між двома відділами музею починати великі космічні свята:
12 січня - день народження С.П. Корольова, 12 квітня - День авіації та
космонавтики, 1 серпня - заснування музею, 4 жовтня - Всесвітній
тиждень космосу. У святкуванні бере участь духовий оркестр та рота
почесного караулу військового інституту. Біля бюсту С.П. Корольова
військові стають у почесному караулі, покладають гірлянду, гості свя
та складають квіти. Під прапором України рота проходить урочистим
маршем. Учні міської школи хореографічних мистецтв «Сонечко»
влаштовують театралізоване дійство на космічні теми.
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На теоретичних заняттях слухачі також дізнались про історію
створення музею за архівними матеріалами (рішення міської ради про
увічнення пам’яті про С.П. Корольова та встановлення меморіальної
дошки на будинку, де він народився, рішення про відкриття музею 1
серпня 1970 р., про закладання павільйону «Космос» 1 червня 1991 р.,
про реекспозицію будинку-музею 1995 р.) [2].
Слухачі школи познайомились з діяльністю музею. Його фонд на
лічує 18 тисяч одиниць зберігання, більше 13 тисяч з них належать до
державної частини Музейного фонду України [3]. Тут представлено всі
види пам’яток науки та культури згідно з класифікацією, а саме: фонд
меморіальних [4], писемних, образотворчих, речових матеріалів, кіно-,
фоно- та відеоджерел. Щорічно в музеї буває понад 100 тис. відвідувачів
з різних країн світу [5]. Музей співпрацює з музеями космонавтики
України та інших країн, громадськими організаціями, окремими науков
цями та подвижниками музейної справи. Тут реалізуються цікаві проєкти, наприклад, «Всесвітній тиждень космосу», «Технофест», «Лаборато
рія Всесвіту», Інтеліада «Ми - корольовці» тощо. Музей долучився до
«Арсеналу ідей» у Києві, «Наукових пікніків» у Житомирі, акції «Мис
тецтво на дотик» для людей з вадами зору в Сумах. У рамках соціально
го проекту «Музей іде до дітей» співробітники музею відвідують дитячі
лікарні. Яскравими, змістовними і цікавими подіями у життя Житомира
були фестивалі «Під сузір'ям Ліри» та електронної музики «Атом», що
проходили в павільйоні «Космос» [6].
Знайомство з двома відділами музею відбувалось під час екскур
сій в Меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова, де
народився засновник практичної космонавтики, та павільйон космічної
техніки «Космос», де представлена історія космонавтики та її сього
дення. Під час екскурсій слухачі школи занурились у атмосферу роди
ни майбутнього Головного конструктора, дізнались про його навчання,
життя та діяльність. Вони з надзвичайною увагою слухали про техніч
ні об’єкти, про життя на орбіті, про особливості приземлення, про
міжнародну співпрацю у космосі тощо. Для них були підготовлені
методичні матеріали.
На практичних заняттях учасники школи по черзі проводили спо
чатку фрагменти екскурсій у будинку-музеї та павільйоні космічної
техніки, а потім екскурсії у повному обсязі. Цінним було те, що майже
кожен мав свої цівакинки, як то: історичні коментарі Юлії Новицької,
філософські роздуми про небо і космос Сніжани Чернюк, цікаві мето
дичні знахідки Олени Денисевич.
У перервах між заняттями, коли учасники проєкту пили каву і
чай, велись невимушені розмови про космос, про життя та долю Коро-
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льова, про особливості роботи в Музеї космонавтики. Спілкування
відбувалось у теплій товариській атмосфері.
Результатом роботи «Школи польськомовного екскурсовода»
стала підготовка екскурсоводів, які будуть допомагати Музею космо
навтики проводити екскурсії польською мовою для гостей з Польщі та
для дітей Житомира і області, які вивчають польську мову. Для них
створено буклет польською мовою «Національний музей космонавти
ки Житомирської обласної ради».
У церемонії підведення підсумків роботи школи взяли участь
(онлайн сполучення) Голова Фонду «Допомога полякам на сході» (Ва
ршава) пан Міколай Фальковський та Генеральний Консул Республіки
Польща у Вінниці Даміан Цярціньський. Серед гостей був Ян Красовський - керівник польського самодіяльного хору імені Юліуша Зарембського, Сергій Собчук - відомий житомирський краєзнавець.
Голова «Польського студентського клубу» Валентина Юсупова
представила слухачів школи, а керівник школи Наталія Місяць розка
зала про її роботу. Для учасників зібрання було проведено два фрагме
нти екскурсій «Програма дослідження Місяця» та «Життя на орбіті»,
які провели випускниці школи Сніжана Чернюк та Олена Денисевич.
Про свої враження від участі в роботі школи говорили її учасники,
згадувала керівник Наталія Місяць.
Усі учасники «Школи польськомовного екскурсовода» отримали
від організаторів сертифікати, які за домовленістю з директором Наці
онального музею космонавтики Іриною Дячук дають право проводити
в музеї екскурсії польською мовою. Приємним спомином про цікаві
дні роботи в школі будуть подарунки для учасників - іменні нагрудні
значки «Polskoj§zyczny przewodnik / Польськомовний екскурсовод» та
лазерні указки.
Спільний проєкт Польського студентського клубу та Національ
ного музею космонавтики «Школа польськомовного екскурсовода»
засвідчив плідність співпраці у пошуках нових форм громадської ак
тивності, вніс свіжі фарби у багатонаціональну палітру культурного
життя Житомирщини.
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К ОЛЕКЦІЯ ДРУКАРСЬКИХ М АШ ИНОК В ДПМ
Озоженко Т.І.
Державний політехнічний музей - один із технічний музеїв, що
збирає, колекціонує, популяризує і демонструє технічні розробки ви
нахідників та конструкторів, що здійснюаплись протягом всього роз
витку людської цивілізації. Серед колекцій, які на сьогодні значаться в
музею, важливе місце займає колекція друкарських машинок.
Друкарська машинка - це пристрій творчої праці безлічі винахід
ників, що намагались втілити процес швидкого друку текстів. Ідея
створення ідеальної і зручної друкарської машинки настільки їх захоп
лювала, що з часом, з’явилися різні модифікації цього приладу.
Спроба створення технічного засобу для друку була зроблена в
1714 році машиністом Лондонської водопровідної станції Генрі Міллом. На цей винахід він отримав патент від самої англійської королеви
Анни. Сам патент на машинку містив й спосіб послідовного друку на
папері. Та, нажаль, практичного втілення його пристрій не набув і до
сьогодні не збереглась детальна інформації про сам винахід.
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Ще багато винахідників після цього намагались реалізувати ідею
побудови працюючої друкарської машинки. Дуже довгий час нікому
зробити це не вдавалось. Лише в 1808 році, вперше діючу машинку
представив світу італієць Террі Пеллегріно. Розроблений апарат був
виготовлений для його незрячої подруги, графині Кароліни. Друкуючи
і надсилаючи листи, вона таким чином, могла спілкувалась зі своїми
друзями та близькими.
Важливим етапом в історії друкарських машинок стала розробка
в 1867-1971 рр. А саме, в 1867 р. американцями Л.Шолсом, С.Суле і
К.Глідденом була створена важільна машинка, досить проста у вико
ристанні, з якісним і швидким друком. На її базі в 1873 р. фірма «Ре
мингтон» (США) розпочала серійне виробництво друкарських маши
нок. В 1876 р., удосконаливши її конструкцію, фірма забезпечує фаб
ричне виробництво під назвою «Ремингтон» і надає їй практичного
використання в багатьох країнах.
Згодом, до конструкції пристрою були додані удосконалення, де
при друкуванні забезпечувалась чітка видимість рядка, можливість
отримання декількох копій та ряд інших. Портативні, безшумні, елект
ричні, з пам'яттю друкарські машинки почали випускати в різних краї
нах світу, забезпечуючи роботою конторських та офісних працівників.
На сьогодні у фондах Державного політехнічного музею знахо
диться 26 друкарських машинок. До цієї музейної колекції входить
серія вітчизняних машинок, що виготовлялись на теренах СРСР та в
Україні. Це такі машинки, як «Ятрань», «Елема», «Украина-2», «Ортех», «Москва», «Ромашка», «Любава», «Листвица». Також, машинки
іноземних виробників - RHEINMENALL-BORSIG (Німеччина); «Con
tinental» (Німеччина); «ОЖЕН» (Польща); «Optima» (Німеччина);
«Urania» (Німеччина); «THE EOX» (США); «Марица» (Болгарія);
«Robotron 20» (Німеччина); «Mercedes Prima» (Німеччина).
Розглянемо деякі з них. Друкарська машинка «Ятрань» стала най
поширенішим друкарським приладом радянського періоду і широко
використовувалась в багатьох закладах для проведення різних канце
лярських робіт. «Ятрань» належить до класу важільно-сегментних
друкуючих механізмів з кареткою. Містить 46 клавіш. Довжина друко
ваного рядка складає 305 мм. Однорозрядний табулятор. Російський
алфавіт та «Медиум» шрифт. Корпус виготовлений з алюмінію (перші
моделі були пластмасові).
Що стосується назви, то вона вибрана на честь річки Ятрань. 8 груд
ня 1991 року на машинці «Ятрань» було надруковані документи, що лягли
в основу розпаду СРСР. Під час укладання Біловезької угоди керівництва
трьох країн - Росії, України та Білорусії, також використовувався даний
друкуючий пристрій для підготовки відповідних документів.
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Інша друкарська машинка - прототип німецької канцелярської
друкарської електромеханічної машинки «Olympia SGE 50», запрова
джений на заводі «Друкмаш» в Кіровограді (сьогодні - Кропивницький). Серійний випуск - 1975 по 1995 рр. з електричним табулятором
та важелем для захоплення паперу.
Одне із основним виробників друкарських машинок у СРСР - підп
риємство «Друкмаш» (Україна), виготовляло до 140 тис. машинок на рік.
Машина пишуча електронна канцелярська «Элема» типу ПЭЛК-3.
Призначена для друкування алфавітно-цифрових і знакових символів.
Використовувалась в закладах, організаціях, підприємствах для вели
кого об’єму машинописних робіт. Запровадження в машині мікропро
цесорної системи керування забезпечувало значну економію часу при
оформлені документів, корекцію, редагування та тиражування тексту.
Машина відноситься до третього класу, з клавіатурою, оснащена
ОЗП ємністю 2,5 Кбайт, без інтерфейса та літероносієм російського
шрифту. Максимальна швидкість друку - 16 знаків в секунду. Довжи
на друкованого рядка не менше 330 мм. Кількість клавіш на клавіатурі:
для друку - 43 шт. для керування - 41 шт. Виготовлена в 1993 році на
Кіровоградському ВО «Друкмаш» (сьогодні - Кропивницький).
Канцелярська машинка «Украина-2». За своєю конструкцією
відноситься до машинок сегментного типу з незнімними важелями
літер. В конструкцію входить каретка на розгорнутий аркуш з довжи
ною папероопорного валу 450 мм. Друкований рядок довжиною 425
мм вміщуває 163 знаки з кроком 2,6 мм при ширині фарбувальної
стрічки 13 мм.
Призначалась для друку та копіювання текстів, табличних та
цифрових матеріалів. Виготовлялась в СРСР на Уфимському заводі
друкарських машинок, який в 1934 році був одним із перших підпри
ємств з виробництва канцелярських друкарських машинок.
Портативна друкарська машинка «Любава» призначена для дру
кування текстів, цифрових та табличних матеріалів. Була у викорис
танні в індивідуальних споживачів та в закладах і підприємствам, де
друкувався невеликий об’єм робіт. Відноситься до класу важільносегментних механічних машинок. На ній можна було через копірку
отримати три чітких копії. Містить 51 клавішу. Ширина фарбувальної
стрічки дорівнює 13 мм.
Корпус «Любави» виготовлений із пластмаси. Внутрішні частини
конструкції машинки від зовнішніх пошкоджень захищені кожухом,
який легко можна зняти при заміні фарбувальної стрічки.
З 1983 року виготовлялась на Рязанському заводі лічильноаналітичних машин згідно ліцензії підприємства «Роботрон» (НДР). Є
копією портативної «Еріки».
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«Любава» була однією з найпоширеніших і доступних за ціною
портативних друкарських машин. Ціна її була від 180 до 190 рублів.
Портативна механічна друкарська машинка «Москва». Виготов
лена на Московському заводі друкарських машинок в 1948 році. Має
компактний металевий, чорного кольору, корпус. Друкуючий механізм
відноситься до класу важільних. Довжина валу складає 240 мм. Фар
бувальна стрічка - 13 мм. Два регістра чотирьохрядної клавіатури з
російським шрифтом. Кількість друкованих знаків - 84.
Конструкція «Москви» була розроблена на основі зарубіжних
аналогів в 1938 році і виготовлялась до 1941 року. Її виробництво від
новилось лише в 1950 році.
Друкарська машинка «Москва» використовувалась в побуті, в ос
новному, людей творчих професій.
Портативна механічна друкарська машинка «Ортех» признача
лась для друку алфавітно-цифрових і знакових символів.
Має пластмасовий корпус світлого кольору. Ширина фарбуваль
ної стрічки - 13 мм з автоматичним перемиканням напрямку друку.
Кількість клавіш для друку - 44. Максимальна довжина друкованого
рядка - 215 мм.
Виготовлялась на Московському заводі друкарських машинок в
1980 році.
Друкарська машинка «Rheinmetall-Borsig» виготовлена німецьким
збройним концерном Rheinmetall AG. в 1940 р. Засновником концерну
в 1889 році став підприємець та винахідник Генріх Ерхардт.
До Першої світової війни підприємство було одним із найбільших
виробників зброї в Німеччині. Та після війни, згідно мирних угод, виму
шене змінити виробництво на продукцію побутового призначення.
Привертає увагу дизайн машинки. Дуже витончений та обтікаю
чий корпус цього друкарського пристрою, виготовлений з надлегкого
металу. На корпусі золотистими буквами нанесена назва фірми вироб
ника. Її модель дуже гармонічно вписується в будь-який інтер’єр.
«Rheinmetall-Borsig» відноситься до класу важільно-сегментних ме
ханічних машинок. Має чотири ряди клавіш і два регістра, 46 клавіш.
Для всіх моделей цього друкарського засобу характерною особ
ливістю було те, що вони мали каретку, яку досить легко можна зняти,
а це надавало зручності при ремонті.
З 1965 року друкарські машинки під маркою «Rheinmetall» німе
цьким концерном більше не випускались.
Досить маленька і компактна механічна друкарська машинка
«Mercedes Prima» важільно-сегментного класу, виготовлялась німець
кою компанією Mercedes Büromaschinen-Werke A.-G. в 1933 р. Згідно
спеціального замовлення СРСР, в ній запровадили російський варіант
клавіатури. Має чотири ряди клавіш та два регістра.
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Важільна механічна друкарська машинка «ОЖЕЛ». Виготовлена
в 1917 р. в місті Варшава (Польща). Має привабливий дизайн. На пе
редній кришці золотими літерами нанесений напис - ORZEL.
Призначена для відтворення алфавітно-цифрових і знакових сим
волів на аркуші паперу. Машинка має три ряди клавіш.
Широко використовувалась в ХІХ-ХХ ст.
Різноманітні типи машинок виготовлялись протягом певного ета
пу технічного прогресу. Були вони вірним супутником в роботі різних
категорій людей - канцелярських, бухгалтерських працівників, людей
творчих спеціальностей, користувались попитом навіть у домогоспо
дарок, мандрівників. Майже всі офіційні документи державних інстан
цій, внутрішній документообіг протягом значної частини ХХ ст. виго
товлялись за допомогою цього друкуючого пристрою.
Що характерно, остання друкарська машинка зійшла з конвеєра
заводу Godrej & Boyce в індійському Мумбаї в квітні 2011 року.
На сьогодні друкарські машинки набули статусу антикварної цін
ності. Почесне місце завоювали на полицях музейної експозиції. То ж і
Державному політехнічному музею випала місія - зберегти надбання
наших предків.

КНИГА МІХАЛА РО Л Л Е «ТВЕРДИНЯ КАМ ’ЯН ЕЦ ЬПОДІЛЬСЬКИЙ» (1930) - М АЛОВІДОМЕ ДЖ ЕРЕЛО
З ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУ РН О Ї СПАДЩ ИНИ М ІСТА-М УЗЕЮ
ПІД ВІДКРИТИМ НЕБО М
Пагор В.В.
Вивчення історії Кам’янця-Подільського нерозривно пов’язано з
науковою спадщиною Юзефа-Антонія Ролле, але мало хто знає, що
його старший син - Міхал Ролле (1865-1932) також досліджував істо
рію міста, опублікувавши у 1930-х р. книгу «Twierdza Kamieniec
Podolski» [1].
У спадок після батька йому залишилася величезна кількість архі
вних матеріалів. Використовуючи їх, Міхал Ролле продовжив справу
батька. Він видав монографію про ліцей у Кременці «Волинські Афі
ни» (1898) та серію історико-популярних нарисів: «Из прошлого:
Ровский округ — Староство Барское» (1908), «З минулих століть»
(1908), «In illo tempore» (1914), «Ремінним дишелем» (1914), «Твер
диня Кам’янець-Подільський» (1930) та ін [2].
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Книга про Кам’янець-Подільський є од
нією з останніх в його творчій спадщині. Бі
льшу частину життя Міхал проживав у Льво
ві, де активно займався журналістикою та
публіцистикою. Проте місто, в якому він на
родився, приваблювало багатою історією [3].
Зібравши батьківські рукописи, він сів за
підготовку тексту книги. Перше, що привер
тає увагу, це стиль написання.
Політрука книги

Завдяки відточенню мистецтва слова ще
з шкільної парти, книга вийшла легкою для
читання і мала публічний успіх. Вийшла друком вона у Варшаві. Сьо
годні оригінал зберігається в Сілезькій бібліотеці.
Фортеця вК ам ’янці-Подільському
(фото з книги)

На 40 сторінках тексту розкри
вається історія міста-фортеці почи
наючи ще з часів князів Коріатовичів.
М. Ролле пише, що місто Кам’янець
існує з середини XIV ст. Його історія
починається з будівництва замку,
«барвистого та багатого...». Сміли
во наголошує, що будували рані фор
тифікації міста італійці.
В місті поселяється багато лито
вців та поляків, які розбудовують
Кам’янець. Завдяки активному розви
тку торгівлі із східними країнами в
місто засилилося багато вірмен, які зосереджують в своїх руках основ
ні торгові потоки. Він підкреслює, що «сусідство з турками і тата
рами створює виняткові умови, завдяки яким Кам’я нець перетворю
ється на першокласну фортецю» [1, 8. 12].
В тексті книги згадуються легенди про супротив населення орди
нцям. Ведеться мова про невдалу облогу міста 1621 р. військом султа
на Османа, спробу турків захопити місто в 1633 р. Значно грунтовніше
висвітлено події 1672 р. Зокрема, детально розкрита легенда про уро
чистий вхід в Кам’янець султана Мехмеда IV. Міхал Ролле, опрацюва
вши наукову літературу, будучи літератором, так подає цю подію:
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«Султан, одягнений у зелену мантію, став перед містом із своєю ар
мією. Повільним маршем через Вірменський ринок та Польський ринок
дійшов до собору, де увійшов до воріт з прапором у правій руці, з да
тою взяття раніше неприступного Кам’янця. В той час у фортеці
була захована приватна власність та церковні скарби із всієї провінції.
Все це зібрав султан і відправився в Стамбул» [1, s. 19].
Детально описано події, пов’язані з перетворенням костелів на ме
четі, будівництво мінарету при костелі Петра і Павла, пристосування на
перших порах Домініканського костелу під яничарські казарми. Вказа
но, що технічну частину будівельних робіт, які проводилися для віднов
лення фортифікацій, здійснювали досвідчені французькі інженери.
Останні сторінки книги присвячені подіям ХІХ - початку ХХ ст., коли
Кам’янець-Подільський перейшов під владу Російської імперії. Здебільшого
ці події оцінюються Міхалом Ролле негативно, а текст книги закінчується
1919-м роком, коли польська армія без бою захопила Кам'янець.
Отже, книга Міхала Ролле оповідає основні події в історії
Кам’янця-Подільського. Текст написано в науково-популярному стилі.
В доступній для широкого загалу формі розповідається історія міста від
середини XIV - до початку ХХ ст. Велика кількість ілюстрацій вміще
них на сторінках видання дає можливість використовувати видання як
історичне джерело з вивчення культурної спадщини міста-музею.
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С ТО РІТЕЛ Л ІН Г ВІД ІМ ЕН І ЕКСПОНАТІВ
ПОЛТАВСЬКОГО М УЗЕЮ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ:
ПЕРШ ИЙ Ш ТУЧНИЙ СУПУТНИК ЗЕМ ЛІ
(ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗРАЗОК) ТА ІЛЮ М ІНАТОР
Пістоленко І.О., Константинов В.О.
Вагомість фондів музею не в останню чергу залежить від того,
наскільки вони багаті на оригінальні експонати. Полтавський музей
авіації і космонавтики (ПМАіК) у цьому плані серед українських му
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зеїв аерокосмічного спрямування - не на останньому місці. У музей
них фондах нараховується 5603 експонати, серед яких 2919 - в основ
ному фонді. Фондові колекції, серед яких чимало унікальних і оригі
нальних музейних предметів, стали основою побудови експозиції му
зею. Серед оригінальних експонатів, котрі завжди привертають увагу
відвідувачів і дослідників, - технологічний зразок першого ш тучно
го супутника Землі (ШСЗ) та космічний ілюмінатор.
Відомо, що космічні простори людям були відкриті 4 жовтня
1957 р., коли на орбіту був запущений перший штучний супутник
Землі (з кодовим позначенням «ПС-1» - «простий супутник перший»).
Маса апарату складала 83,6 кг, максимальний діаметр - 58 см. Най
ближча відстань до Землі під час польоту (перигей) дорівнювала
228 км, найбільша (апогей) - 947 км. Орбітальний супутник літав
92 доби, до 4 січня 1958 р., зробив 1440 обертів навколо Землі, подола
вши, приблизно, 60 млн. км. Потім згорів у щільних шарах атмосфери.
Хоча самого супутника, який здійснив політ, з того часу не існує,
збереглося декілька тестових моделей цього апарата, що були побудо
вані у середині 1950-х рр. фахівцями Особливого конструкторського
бюро № 1 (ОКБ-1, нині - космічна корпорація «Енергія» імені
С.П. Корольова). Три з них знаходяться у приватних колекціях, один - в
музеї «Енергії» і ще один - у Національному музеї авіації і космонавти
ки США у Вашингтоні. Подібні тестові моделі можна побачити, напри
клад, на аукціоні. У 2016 р. аукціонний дім Bonham’s виставив на про
даж один із зразків (під № 003), оснащений антенами і працюючим ра
діопередавачем, за $269 тис., у 2017 р. апарат під № 002 був проданий за
$847,5 тис. За рік зразок супутника № 001 оцінили у $400-600 тис.
Технологічні зразки супутника (без радіообладнання всередині)
теж є важливими пам’ятками. Вартують вони менше, але теж є цінни
ми, особливо ті, що мають «свою історію».
Нині в Україні таких зразків не більше п’яти. Макети першого шту
чного супутника Землі можна побачити у Музеї космонавтики
ім. С. П. Корольова у Житомирі, у відділі авіації та космонавтики
у Державному політехнічному музеї при НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського у Києві, у Музеї Космосу у Переяславі, у фондах (або іноді - на виставці
«Крізь терни до зірок»! у Рівненському обласному краєзнавчому музеї.
Один технологічний зразок експонується у Полтавському музеї
авіації і космонавтики (інв. № ПМАіК 2015). Біографія цього супутника-експоната, як і історія його нечисленних «братів», розпочалася у
середині 1950-х рр. на «корольовській фірмі». На початку 1980-х рр.
активно вирішувалося питання створення у Полтаві меморіального
музею одного з перших у світі теоретиків космонавтики Юрія Кондра-
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тюка. На прохання двоюрідного брата вченого, мешканця Полтави
А.В. Даценка, одним із ініціаторів організації музею виступив радян
ській і український вчений (уродженець м. Одеси), відомий у світі
конструктор ракетних двигунів, академік В.П. Глушко. Він пообіцяв
передати до музею декілька цінних експонатів. Першим із них і став
технологічний зразок першого штучного супутника Землі, виготовле
ний на підприємстві, де виготовлявся й власне ПС-1, що здійснював
космічний політ, за тими ж технологіями й з таких саме матеріалів.
Ззовні супутник - сфера з чотирма антенами, функції яких на су
путнику, що здійснював політ, полягали у рівномірному випроміню
ванні радіохвиль у різні боки. Однак в експозиції музею (для зручності
огляду відвідувачами) зразок супутника демонструється з двома анте
нами (у верхній напівоболонці розташовані дві антени, кожна з двох
штирів довжиною 2,4 м і 2,9 м). Всі чотири можна побачити під час
проведення спеціалізованих виставок або тематичних заходів.
Корпус супутника складається з двох напівоболонок зі стикуваль
ними шпангоутами, сполученими між собою 36 болтами. Герметичність
стику у польотному варіанті забезпечувала гумова прокладка. На супут
нику, що літав, було встановлено 2 радіопередавачі з джерелами жив
лення. Супутник не мав системи стабілізації, тому був неорієнтованим.
Другим унікальним експонатом музею у Полтаві, також переда
ним у середині 1980-х років академіком В. П. Глушком, є космічний
ілюмінатор (округле засклене двома спеціальними стеклами вікно
діаметром 28 см для встановлення у борту корпусу космічного корабля
для доступу світла у внутрішні приміщення та для виконання деяких
видів робіт; інв. № ПМАіК 868 113).
Коли 12 квітня 1961 р. на кораблі «Восток» здійснив політ пер
ший землянин Ю. Гагарін, з висоти орбіти він уперше виглянув у «вік
на у Всесвіт». Задовго до цього польоту на питання: «Що ж за бор
том?», - намагалися відповісти письменники-фантасти, астрономи і
піонери космонавтики. У романі Ж. Верна «З Землі до Місяця» герої
відправляються у місячну експедицію у снаряді, оснащеному скляни
ми вікнами з заслінками. Скрізь великі вікна дивляться на космічний
простір герої К. Ціолковського і Г. Уеллса.
Коли справа дійшла до практики, просте слово «вікно» видалося
розробникам космічної техніки неприйнятним. Тому те, скрізь що
космонавти можуть подивитися з корабля назовні, назвали «спеціаль
ним склінням» або ілюмінаторами (illuminator, від лат. illumino, що
означає «освітлюю»). Американці та взагалі англомовні ракетники
віддають перевагу назві «windows» для ілюмінаторів у космічному
човнику «Shuttle» тощо.
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Ілюмінатори є одночасно і конструктивним елементом оболонки
космічного корабля, й оптичним пристроєм. Вони слугують для захис
ту приладів і екіпажу, які знаходяться всередині відсіку, від шкідливих
впливів зовнішнього середовища, а також мають забезпечувати мож
ливість роботи різноманітної апаратури та візуальне спостереження
(оптичні і візуальні ілюмінатори). Ілюмінатори можуть бути герметич
ними (наприклад, у житловому відсіку корабля) або негерметичними
(як от на обтічнику ракети-носія).
Перші космічні ілюмінатори почали розробляти у травні 1959 р. в
СРСР у рамках підготовки до пілотованих польотів. За даними відкри
тих джерел, у американських астронавтів ілюмінатор з ’явився вже
після першого суборбітального польоту Алана Шепарда (Alan Shepard)
у травні 1961 р., а повноцінний «пілотський» ілюмінатор був встанов
лений на двомісних космічних кораблях «Gemini» - на етапі підготов
ки програми «Apollo». Й в СРСР, і в США перші ілюмінатори були
круглими (як, напр., на спускному апараті КК «Союз») - так їх було
простіше розрахувати та виготовити. Однак вони можуть мати інші
форми: трапецеїдальну (як на «Gemini»), прямокутну або трикутну (як
у місячній кабіні КК «Apollo»). Різними можуть бути розміри: від 80
мм до майже півметра (490 мм), а у лютому 2010 р. на орбіті з ’явилося
й восьмисот міліметрове «скельце» - частина оглядового купола Між
народної космічної станції. Сучасні розробники ілюмінаторів як одно
го з ключових елементів пілотованих кораблів і безпілотних космічних
апаратів, працюють над новими масштабними проектами, плануючи
створювати їх і для майбутніх орбітальних та інопланетних поселень, і
для «космічних готелів».
Різнитися може також і кількість ілюмінаторів. Так, на спускно
му апараті гагарінського КК «Восток» встановили три ілюмінатори
(два з яких було розміщено на кришках люків). У спускному апараті
КК «Apollo» їх налічувалось 5, у робочому відсіку орбітальної станції
«Салют» - 14 тощо.
Ілюмінатор складається зі спеціальних кварцових стекол (в ілю
мінатори на КК «Восток», «Союз», «Apollo», на Space Shuttles встано
влювалось, в основному, по три скла; на «Mercury» - чотири) й окан
товки (обойми, притискних кілець, кріпильних деталей), до яких під
час установки додаються герметизуючі елементи. Стекла вирізняються
високим ступенем однорідності, жаростійкістю, термостійкістю, міц
ністю, стійкістю до впливів вологи та вуглекислого газу, а також від
носно легкою оброблюваністю. Для виготовлення арматури застосова
но титанові та алюмінієві сполуки (для обойм, притискних кілець),
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леговані сталі (для кріпильних деталей). Для ущільнень використову
ється вакуумна (вакуумностійка) гума.
Полтавський музей авіації і космонавтики першим із музейних
закладів України отримав до своїх фондів космічний ілюмінатор. Крім
нього лише у 2019 р. у День працівників ракетно-космічної галузі
України ветеран космодрому «Байконур» сумчанин В. Кондратенко
подарував Охтирському музею космонавтики скло ілюмінатора війсь
кового супутника, який випробовували для фотозйомки поверхні Зем
лі; також нещодавно у Житомирському музеї космонавтики імені
С. П. Корольова відкрили симулятор космічного корабля, з кабіни
якого можна побачити зоряне небо в ілюмінаторах.
В експодизайні ПМАіК для презентації технологічного зразка
першого ШСЗ і космічного ілюмінатора передбачені елементи віртуа
льної експозиції: центром експозиційних розділів є власне ці унікальні
предмети, доповненням до них слугують комп’ютерні зображення
світлин, інших матеріалів, присвячених історії даних музейних пред
метів (з фондів наукового архіву музею), у супроводі текстових опи
сань, які демонструються на екрані.
Це дозволяє через певний період часу дещо змінювати, доповню
вати експозицію, поєднувати реальну і віртуальну експозицію, розши
рити експозиційні можливості музею застосуванням комп’ютерних
технологій, більш повно розкрити історію унікальних експонатів, про
демонструвати відвідувачам предмети і матеріали, які через ті чи інші
причини не демонструються постійно у відкритому доступі.

СТЕПАН ДУДАР - ІНІЦІАТОР І СПІВТВОРЕЦЬ МУЗЕЮ
Порохняк В.Р.
Бережанський краєзнавчий музей розпочав свою роботу 20 вересня
1980 р. Його організатор - член Всеукраїнської спілки краєзнавців Степан
Танасович Дудар. Він виступив з ініціативою створення краєзнавчого
музею в Бережанах та займався організацією та збором музейних експо
натів упродовж 1978-1980 рр. За свою краєзнавчо-продвижницьку працю
відзначення званням «Почесний громадянин м. Бережани».
Степан Дудар народився 4 серпня 1919 року в с. Бариш Бучацького району Тернопільської області. В 1926 р. почав і 1933 р. закінчив 7
класів Н.С. школи. В 1933 р. поступив у Бучацьку гімназію, де навчав
ся по 1937 р., того року поступив в технічно-господарський інститут
заочного навчання в Подебрадах, де закінчив два курси. Після
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возз’єднання західних областей України в грудні 1939 р. до початку
війни працював в Бучацькому райземвідділі.
Під час евакуації в липні 1941 р. був затриманий німецькими диве
рсантами в м. Вінниці і направлений на роботу в Німеччину в вугільні
шахти Сілезії - м. Беутцен. У квітні місяці 1943 р. при допомозі місце
вих антифашистів втік з табору і повернувся додому. В березні 1944 р.
перебував неофіційно в Копичинцях до приходу Червоної армії. В трав
ні Степана прийняли в будівельний батальйон Львівського військового
округу, однак через поганий стан здоров’я в серпня 1944 р направляють
на роботу в Старосамбірський райвійськкомат на посаду начальника
адміністративно-господарської частини, де працював до січня 1945 р.
На початку листопада 1944 р. поступив на заочне відділення Оде
ського сільськогосподарського інституту.
У 1952 р. його переводять в Бережани на насіннєвий контроль і
карантин на посаду начальника. В жовтні 1953 року проведено реорга
нізацію всіх сільськогосподарських органів і тоді вказана інспекція
входить в штат МТС, і Степан Танасович займає посаду завідуючого
контрольно-насіееєвої лабораторії. З серпня 1955 р. переведений на
посаду заступника головного агронома МТС, а з червня 1958 р. займав
посаду заступника директора МТС. Після чергової реорганізації назна
чений заступником керуючого об’єднання Сільгосптехніки, де працю
вав до виходу на пенсію в 1974 р. Після цього з 1978 року на громад
ських засадах займався організацією музею, а з лютого 1979 р., працю
вав тимчасовим методистом Бережанського районного палацу піонерів
з дорученням обов’язків організатора Бережанського історикокраєзнавчого музею.
Депутат чотирьох скликань Бучацької міської ради, одного скликання
Бучацької районної ради. 4 січня 1982 року призначення на посаду завідую
чого Бережанським відділом Тернопільського краєзнавчого музею.
Степана Танасовича Дудара у Бережанах знають і старі й малі.
Останні свої більш як двадцять років він присвятив справі краєзнавст
ва. Він люб’язно погоджувався стати екскурсоводом для відвідувача
незалежно від його віку, освіти чи поглядів. Це було його покликання.
Всі, кому доводилося з ним працювати, залишаються вдячним йому за
вогонь неспокійної душі, що запалював інших до праці, творчості,
любові до рідного краю, його людей, історії. Саме йому завдячують
бережанці, що мають такий чудовий музей, - справжню скарбницю
нашої історії, духовності й культури, життя міста і краю.
У 1978 році школа звільнила приміщення Ратуші і Степан Тана
сович твердо вирішив - «Музею бути! Тим паче, що в історії міста
спроби закласти музей вже були. Правда, самому охопити такий об’єм
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робіт - ремонт, побілка, підлоги, експонати, вітрини - було не під
силу, тому і звернувся за допомогою до тодішніх владних структур.
Допомагало в створені музею багато людей...».
Перші цінні експонати - література, старовинний сільський інве
нтар, народний одяг, зброя, військове спорядження і т. д. - були зібра
ні по школах.
У газеті «Бережанське віче», 23 вересня 2000 р. була опублікована
стаття Степана Танасовича - «Як створювався музей»:
« .П рац ю ю чи в «Сільгосптехніці», я часто бував в інших містах,
де вже діяли краєзнавчі музеї. Хотілося, щоб такий музей був і в Бере
жанах. З цією пропозицією я й звернувся до тодішнього секретаря
райкому О.Є. Певного. У відповідь почув, що на все свій час. Через
деякий час із даним питанням підійшов до першого секретаря райкому
Б.П. Сидоренка, який зацікавився створенням музею, зібрав голів кол
госпів, довівши їм перші завдання.
Наступного дня на другому поверсі Ратуші вже розпочались ро
б о т и . Роботи проводилися майже цілодобово. Я щодня виїжджав у
села, збирати експ онати. ».
Ентузіазму Степана Танасовича можна позаздрити. Людина сло
ва. Задумав - зробив. Підняв владу міста та району, зумів залучити
учнів до того, щоб зібрати експонати. Він об’їжав кожне село, розшу
кував і збирав документи, фотографії видатних людей краю, побутові
речі, історію і фольклор тощо.
У газеті «Нове життя» 10 січня 2980 р, було опубліковано статтю
Степана Дудара «Музей запрошує»:
«Мабуть, немає такого бережанця, який з нетерпінням не чекав би
дня відкриття нашого музею. Про це свідчить зростаючий інтерес людей
до цього культурного закладу. Вже тепер в музей приходить чимало від
відувачів, щоб поцікавиться, як проводиться підготовка приміщення,
залів, скільки зібрано та скільки і яких саме потрібно нових експонатів.
І вже сьогодні ми можемо багато що показати, а ще більше розпо
вісти про людей і цілі колективи, котрі активно допомагають нам у
поповнені експонатів.
Так, протягом кількох останніх місяців минулого року від насе
лення району на адресу музею надійшло чимало цінних речей. Активі
зували роботу в цьому напрямку і учні першої та третьої Бережанських
та Нараївської і Завалівської шкіл.
Нещодавно фонди майбутньої експозиції поповнилися рідкісними
екземплярами старовинної зброї та народного одягу. Є в нас чимало й
інших експонатів: знаряддя праці первісних людей, зброя періоду фео
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далізму, а також з інших історичних часів, зразки порід дерев, чучел представників фауни Бережанщини, картини, фотознімки та ін.
Однак наявних предметів замало, щоб відтворити планову експо
зицію музею, до неї бракує, скажімо, таких речей, як скриня дерев’яна,
жорна, ступа, олійна, терлиця, ткацький верстат, коловорот, плуг, бо
рона дерев’яна, плетена упряж, опалка (баламут), віз, ручна молотарка,
кінні сівалка, кірат, ручна віялка, старовинний чоловічий та жіночий
одяг, чепці, вишивки, намиста, крайка, запаски, личаки та інше взуття,
ремені, люльки, кресало, солом’яний капелюх та ін.
Було б дуже добре, якби мешканці міст і сіл з-над Золотої Липи,
крім уже названих предметів, могли відшукати в себе і принести для
музею книжки давніх видань, газети, журнали, плакати, листівки, відо
зви революційного та воєнного змісту, давні фотографії й інші доку
менти, особисті речі учасників війни, знімки ветеранів праці, перших
голів колгоспів і сільрад, комсомольців, членів партії, піонервожатих,
директорів шкіл та інших активістів, особливо тих, хто віддав життя за
розквіт нового ладу на наших землях.
Ми були ю щиро вдячні нашим активістам, якби експозиційних
фонд при їхньому сприянні збагатився на старовинні картини, ікони,
чеканки, старинні монети, букварі і читанки давніших видань, на речі з
часів ліквідації панщини на наших землях в період панування АвстроУгорської монархії
Тому звертаємося до всіх громадян району з проханням допомог
ти у придбанні перелічених вище речей. Такі предмети просимо в се
лах здавати у школи, бібліотеки, а в місті - безпосередньо в музей.
Отже, наш новий заклад культури запрошує вас, шановні бережанці, взяти активну участь у творенні багатої скарбниці для грядущих
поколінь. За це ми будемо щиро вдячні вам, а ім ’я ваше поставне у
списку сумлінних учасників будівництва музею».
В музей прийшли працювати небайдужі люди: М.П. Палюра, З.М.
Бойко, О.З. Богданець. Степан Танасович так захопився своєю новою
роботою з дружнім колективом, що разом вони показали бережанцям, і
не тільки, що можуть при бажанні зробити люди своїми руками. Це
вони показали, що в районі є художники, вишивальниці, різьбярі, гон
чарі, майстри роботи із соломкою, бісером...
Сьогодні Степана Танасовича нема серед нас, та пам'ять про
нього живе. Бережанці вдячні йому за те, що в нього виникла думка
зацікавити молодь історією свого краю, привчити їх до вивчення
минулого, щоб вони могли дбати про майбутнє. Нова генерація
молодих працівників продовжує розпочату ним творчу музейну
справу нашого краю.
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КОНЦЕП ЦІЯ ПРОГРАМ И ЗБЕРЕЖ ЕН Н Я У Н ІКА Л ЬН О Ї
ПРОДУКЦІЇ КИЇВСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, Щ О ЗБЕРІГАЄТЬСЯ В ЇХНІХ МУЗЕЯХ
Провозін О.П., Потіха В.М.
Ще зовсім недавно Україна була в числі десяти найбільш розви
нутих держав Європи. Продукція підприємств приладобудування елек
тротехнічної та електронної промисловості за своїми параметрами та
якостями відповідали найкращим світовим зразкам. Нажаль, обставини
останніх десятиріч призвели до різкого послаблення науковотехнічного потенціалу країни, деградації, а часом і повного знищення
цілого роду підприємств практично в усіх галузях. Особливо це стосу
ється таких наукомістких та високотехнологічних виробництв, як точ
не приладобудування та виробництво складних електромеханічних
пристроїв, що зазнали мабуть найбільшого руйнування.
Зважаючи на тяжкий стан економіки, умови, в яких опинилася
країна на шляху до зміцнення своєї незалежності, змушують урядові
структури та суспільство напружувати сили, аби зупинити деструкти
вні процеси, відновити та забезпечити розвиток науково-виробничого
потенціалу країни на новому сучасному рівні. Однак побудова нового
не може бути без знання та використання досягнень минулого.
На сьогодні ще зберігся науковий і кадровий потенціал багатьох
підприємств оборонної промисловості. Ті, хто на них працює, ретельно
зберігають зразки своєї продукції, дослідно-конструкторську докумен
тацію, що не втратила своєї актуальності, дотримуються багаторічних
виробничих традицій. Те, що лишилося, повинно бути збережено і стати
одним із стимулів подальшого розвитку. Прикладом такого збереження
можуть стати створені державою музеї: Національний музей космонав
тики ім. С.П. Корольова в Житомирі, Державний авіаційний музей у
Києві, Державний політехнічний музей при КПІ в Києві.
Крім названих, існує низка «самодіяльних» музеїв на підприємс
твах практично всіх галузей. Наприклад, відомо про існування музеїв
підприємств АТ «Київський завод «Радар», ДП НДІ «Квант», ДАХК
«Артем», АТ «НДІ ЕМП», АТ «Завод «Маяк», АТ «Київський радіоза
вод», АТ «Київприлад». І якщо названі вище музеї державного підпо
рядкування мають свої приміщення та працівників і яке не яке фінан
сування, то проблема «самодіяльних» у тому, що вони, як правило,
існують на «пташиних» правах у пристосованих приміщеннях, без
елементарних умов, часом коштом самих ентузіастів.
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Експозиція зазначених музеїв недоступна широкому колу спеціа
лістів і громадян, хоча експонати, що в них зберігаються, досі мають
неабияку практичну цінність. Серед експонатів багато таких, що ма
ють унікальну історичну цінність:
- перші магнітофони серії «Дніпро» 50-60 років та звукотехнічна
апаратура Київського заводу «Маяк»;
- перші побутові наймасовіші в СРСР котушкові і касетні магні
тофони «Маяк» НДІ ЕМП;
- перші: масові побутовий магнітофон «Днепр», переносний маг
нітофон «Весна», серія магнітофонів «Юпітер» та апаратура для війсь
кової та цивільної авіації, інструмент для травматології та ортопедії
заводу «Радар» (ВО «Комуніст»);
- низка космічних магнітофонів НДІ ЕМП, зокрема, магнітофони
для Юрія Гагаріна, для радянської місячної програми, для програми
«Союз-Аполлон», для супутників зв’язку тощо;
- перші бортові мовні реєстратори («чорні скринькі»: МС-61,
«Марс-Б») та мовні інформатори аварійних ситуацій (РИ-65, П591Б
тощо) НДІ ЕМП;
- апаратура магнітного запису для спецслужб (зокрема «Зерно»,
«Мошка», «Струна», «Базіс», «Маслина», «Береза» та ін.) НДІ ЕМП та
НДІ «Марс»;
- перші в світі спеціалізовані корабельні ЕОМ «Карат», авіаційна і
морська навігаційна апаратура, обладнання для системи МКРЦ 60-х
років, діагностична і лікувальною апаратура для установ охорони здо
ров’я ДП «НДІ «Квант»;
- телевізори «Славутич» та система керування стикуванням кос
мічних кораблів «Курс» Київського радіозаводу;
- радіовимірювальні прилади, перші транзисторні масові радіо
приймачі «Київ», «Планета», підсилювачі «Одіссей», дозиметри «При
пять» ВО ім. С.П. Корольова (АТ «Меридіан»);
- побутові пилососи, перші авіаційні керовані ракети ДАХК «Ар
тем» та багато ін.
Багато виробів створено протягом останніх років, однак не зва
жаючи на їх унікальні якості та параметри, їх випуск не було з різних
причин налагоджено. Такі зразки продукції теж мають значну наукову
та історичну цінність, можуть і повинні бути збережені.
Висвітлення повної картини цієї проблеми займе багато сторінок,
у більшості своїй такі музеї не мають офіційного статусу та утриму
ються зусиллями ентузіастів, експонати часто навіть не стоять на облі
ку, це приводить до їх втрати, розкрадання, вони опиняються у прива
тних колекціях.
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Засновники цих музеїв старіють і не мають сил далі працювати
над збереженням зазначених фондів. Уже втрачено музей радіомов
лення країни, який свого часу існував на території довгохвильового
передавача частотою 207,8 кГц у м. Бровари під Києвом, музей Київ
ського поліграфкомбіната та інші, про які ми не знаємо і вже ніколи не
будемо знати.
На наш погляд, вкрай необхідно прийняти та реалізувати в Украї
ні «Програму збереження історичної пам’яті про науково-технічні
досягнення вітчизняного приладобудування». В рамках програми
створити в Україні діючу організаційну структуру щодо збереження
національного доробку у галузі приладобудування у вигляді низки
регіональних музеїв вітчизняного приладобудування на чолі з голов
ною організацією у м. Києві, а саме «Київським музеєм українського
приладобудування».
Реалізація програми повинна здійснюватись поетапно за рахунок
місцевих ресурсів та внесків зацікавлених організацій, як-от ДК «Укроборонпром», Академія інженерних наук, приладобудівні та інші
підприємства, які мають самодіяльні музеї або окремі експонати, що
мають науково-технічну та/або історичну цінність.
Перший етап реалізації цієї програми повинен містити створення
музею українського приладобудування, приміром, на території Виста
вкового центру (ВДНГ), в якому зосередити інформацію та експонати
підприємств міста Києва та Київської області, а також організаційну
структуру загальнодержавної мережі музеїв приладобудування, на яку
покласти функцію реалізації наступних етапів програми.
Автори готові взяти безпосередню участь у розробці та реалізації
програми, що пропонується.

У КРА ЇН СЬК І ПОШ ТОВІ М АРКИ - НЕВІД’ЄМНИЙ
СИМВОЛ ДЕРЖ АВИ У ЗІБРА Н Н І НКМ ІМ. І. СПАСЬКОГО
Радей І.В.
Як поштовий атрибут марка вважається своєрідною візитівкою
країни. З листами ці унікальні пам’ятки філателії розходяться по всьо
му світу, формуючи позитивний імідж держави та пропагуючи її в
мистецькому виразі. Не становлять винятку українські поштові марки.
Перші з них були введені до поштового обігу за часи УНР і ЗУНР. Як
історичні документи поштові випуски відображають добу збройної
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боротьби за Українську Соборну Самостійну Державу та героїчні зма
гання українського народу за свободу.
Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала як незалежна
держава недовго - з листопада 1918 р. по січень 1919 р. Самоліквідувалася внаслідок злиття з УНР 22 січня 1919 р. та перетворилася на
Західну область УНР (ЗО УНР). Однак об’єднання УНР і ЗУНР в одну
державу не було тоді доведено до логічного завершення [3, с.87-88].
Справу об’єднання держав мали розв’язати Українські Установчі
Збори. До того часу на території ЗО УНР цивільну та військову владу
здійснювали УНРада і Державний Секретаріат. Узгодженим було вій
ськове командування на фронтах, створено спільну валюту.
У листопаді 1919-го уповноважений уряд Західної Української На
родної Республіки залишив місце постою в Кам’янці-Подільському та
переїхав до Відня. У листопаді 1920-го, під тиском більшовицького війсь
ка, Уряд Директорії УНР теж подався на еміграцію та опинився в Польщі.
За часи перебування на території України обидва суверенні українські
Уряди замовили виконання поштових марок в Австрії. Однак видані мар
ки вже не змогли бути введені в офіційний обіг в Україні через польську
та більшовицьку окупації. Уряд ЗУНР зліквідувався в 1923-му.
За короткий час свого існування ЗУНР емітувала власні поштові
марки, представлені чотирма локальними випусками: «львівські»,
«коломийські», «станіславівські» та «віденські», які мали свої особли
вості та різновиди, що були обумовлені політичними, економічними
аспектами.
Найперший поштовий випуск на землях ЗУНР, так званий «львів
ський» випуск, з’явився у Львові 20 листопада 1918 р. Через військову
ситуацію вони були в поштовому обігу лише два дні. Базовим матеріа
лом стали державні поштові марки Австро-Угорської монархії випус
ків 1916 - 1917 рр. номіналами 3, 5, 10 та 20 геллерів (гелер - грошова
одиниця Австрійської імперії (1892 -1918) та Австрійської Республіки
(1918 - 1924)). Українізація марок відбулась шляхом нанесення наддруку металевим штемпелем у вигляді восьмикутника з геральдичним
левом у центрі та написом навколо нього чорною фарбою: «ЗАХІДНО
УКР. НАРОДНА РЕСПУБЛИКА».
«Коломийський» випуск був передруком наявних поштових ма
рок Австро-Угорщини 1916- 1917 рр. із номіналами 3, 6, 12 і 15 гелле
рів. У друкарні В. Браунера в Коломиї 10 грудня 1918 р. були зроблені
наддруки нових номіналів без вказівки валюти та текст чорною фар
бою «Укр. Н. Р.» (Українська Народна Республіка) [7, с. 142].
«Нові 50-сотикові марки для рекомендованої кореспонденції» на
дійшли до поштового обігу 12 грудня 1918 р., а починаючи з 1 січня 1919
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р. тариф рекомендованих листів зріс майже вдвічі (від 30 до 50 сотиків),
тому за зразком згаданих вище провізоріїв у тій же друкарні В. Браунера
працівники поштової адміністрації замовили нові номінали.[8, с. 63].
«Станіславівський» випуск найцікавіший серед локальний випус
ків. Його особливостями було розмаїття номіналів і наявність широкої
серії українських наддруків текстів на марках Австрії, АвстроУгорщини, Боснії та Г ерцеговини.
Перший «станіславівський» випуск складався з добірки 20 різних
марок Австрії 1916-1918 рр. із наддруком чорною фарбою в три рядки:
«Пошта Укр. Н. Реп.» і найменування валюти. Зображення - імперська
корона, портрет імператора Карла І, геральдичні тварини, герби. Цей
випуск започатковано 18 березня 1919 р. у Станіславі (нині ІваноФранківськ). У кінці квітня відбувся повторний випуск - друкарський
наддрук чорною фарбою на десяти австрійських поштових, одній до
платній марках й одній марці польової пошти. Від попереднього випу
ску наддрук відрізнявся наявністю у верхній частині марки двох гори
зонтальних ліній, відсутністю зірочок і розділенням складів у назві
валюти: «ша - гів» [4, с. 10].
Другий «станіславівський» випуск, датований 5 травня 1919 р.,
був масштабним за кількістю серій та номіналів, різновидів із наддруком чорною фарбою «Пошта Укр. Н. Реп. шагів» на доплатних марках
Боснії. Тематика зображення «числа», 12 номіналів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 15, 20, 50 шагів. Після наддруку доплатні марки використовувалися
як звичайні поштові. Пізніше були вироблені наддруки на 23 марках
польової пошти Австро-Угорщини. Тематика зображення «королівські
сім’ї, імператори» - портрет Карла І. У травні 1919 р. в Державній
друкарні
Австрії
«Дойчостеррейхіше
Штаатсдрукерай»
(нім.
Österreichische Staatsdruckerei) були виконані на 19 австрійських мар
ках. Каталог «Скотт» («Scott» - каталог поштових марок світу, видав
ництво Scott Publishing Company, засновано у вересні 1868 р.) виділяє
марки з наддруком тризуба в окремий випуск.
Третій «станіславівський» випуск виготовлявся на замовлення
офіційного представника уряду ЗУНР О. Пісецького (Державний Сек
ретар Пошт) Австрійською державною друкарнею у Відні [2, с. 100]. 8
травня 1919 р. уведені перші 12 номіналів - 3, 5, 6, 15, 25, 30, 40, 60,
80, 90 геллер та 1 крона, а через п’ять днів уведені ще 6 номіналів - 12,
20, 50 геллер та 2, 3, 4, 10 крон. За основу взяті марки Австрії (1916
1918 рр.), такі ж самі, які використовувались при виготовленні наддруку першого «станіславівського» випуску, але за винятком марки номі
налом 2 крони [6, с. 118]. Тематичне зображення марок - імперська
корона; портрет імператора Карла І; геральдичні тварини, герби. Над-
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друк зроблено чорною фарбою, при цьому відбиток тризуба чітко роз
ташовувався по центру та повністю закривав центральний елемент
австрійського сюжету, літери З. У. Н. Р. розміщено довкола нього по
чотирьох кутах марки.
Четвертий «станіславівський» випуск, дата якого 9-12 травня
1919 р. Перша серія склалась із наддруків на марках Австро-Угорщини
(1917 р.) 7 номіналів у кронах австро-угорської військово-польової
пошти, тематичне зображення марок - портрет імператора Карла І.
Текстова частина наддруку така сама, як і в першому та другому «станіславівських» випусках - «Пошта Укр. Н. Реп.».
Друга серія вийшла 12 липня 1919 р. на доплатних марках Австрії
(1916 р. ) номіналами 1 та 5 крон із текстом «Пошта Укр. Н. Реп. ша
гів». Тематика зображення - «числа», на марці зображувалася цифра у
восьмикутнику [9, с. 65].
Зрозуміло, що марки станіславівського випуску відрізнялись різ
номанітністю, тобто мали численні різновиди за текстом і друком, а
тому зробили свій особливий внесок у процес утворення монетарної
системи Української держави.
«Віденські» випуски складалися з двох серій марок.
Перша серія відома як єдина серія марок п’яти номіналів. 1920 р.
Це «серія оригінальних марок Західної України, що мали бути вигото
влені з 5 номіналами; малюнок представляв три герба України: угорі
тризуб - герб усієї України; всередині архангел Св. Михаїл - герб
Києва; унизу лев - герб Львова та Галичини». Напис на марці - «Укра
їнська народна республіка З. О.» [5, с. 12-13].
Друга серія становила 12 марок за 12 номіналами, трьома сюжета
ми. На малюнку першої четвірки марок було зображено у центрі герб
Києва (Архангел Михаїл); номінали - 5 (колір світло-зелений), 6 (фіоле
товий), 10 (вишневий), 12 (охра-коричневий) сотиків; без перфорації та з
перфорацією (рамочна 12^). На малюнку другої четвірки марок - у
центрі герб України (тризуб); номінали - 20 (темно-синій), 25 (синій), 40
(помаранчевий), 50 (темно-бордовий) сотиків; без перфорації та із пер
форацією (рамочна 12^). На малюнку третьої четвірки марок - в центрі
герб Львова (лев); номінали - 90 (темно-сіро-синій) сотиків, 1 (оливко
вий), 2 (фіолетово-коричневий), 3 (синьо-зелений) крон; без перфорації
та із перфорацією (рамочна 12^). По краю в овалі текст «Українська
Народна Республіка - Західня область» та орнамент [10, с. 66].
У деяких довідниках із філателії ці випуски можна знайти під ру
брикою «видання, які не надходили до обігу». Замовлення виконано в
1920 р. у Державній друкарні Австрії, на той час ЗО УНР втратила
власну територію, уряд був в еміграції, тому марки в поштовий обіг не
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надійшли. Після припинення функціонування Західноукраїнського
уряду (1923 р.) «марки віденських випусків частино знищені комісією
в присутності свідків, частина продані як поліграфічна макулатура», як
засвідчив І. Булат [1, с. 27].
У фондовій колекції Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського зберігається філателістична колекція, серед якої поштові марки
України посідають вагоме місце. В експозиційному залі відділу «По
штова станція» представлені для огляду поштові марки ЗУНР (тимча
сово припинено), з них вісім поштових знаків другого «станіславівського» випуску та марка другої серії «віденського» випуску (з «видань,
які не надходили до обігу»). Поштові випуски закуплено музеєм у
1989 році у філателіста, колишнього викладача Ніжинського держав
ного університету імені Миколи Гоголя Володимира Юрійовича Наза
рова. Марки мають науково-уніфіковані паспорти стандартного зразку
музейного фонду України та топографічний шифр Фл. - 224 (108 116), Фл. - 224(96) [11].
Отже, випуск власних марок державою - явище політичне. Один
з найважливіших факторів - інформаційно-пропагандистський, оскіль
ки вони несуть інформацію про країну, її історію, культуру, а тому
займають гідне місце у світовому філателістичному просторі. Безсум
нівно, поштові марки як мистецький продукт містять складний і багатоаспектний пізнавально-ілюстративний потенціал. Для подальшого
дослідження потрібно опрацювання фондових матеріалів НКМ ім. І.
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РО Л Ь ВИДАТНИХ КРАЄЗНАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
У РОЗВИТКУ М УЗЕЙНОЇ СПРАВИ
Рижева Н.О.
Сучасні науковці-дослідники занурюючись в історію створення
більшості музеїв світу наголошують, що формування музейних фондів
та експозицій стало можливим тільки завдяки копіткьій роботы відда
них ентузіастів минулого. Саме тому в наш час потрібно ввести в пуб
лічне коло їх прізвища та наголосити на здобутках, що дозволяють нам
зрозуміти історичнь реаліі певного часу.
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На Миколаївщині одним із безумовних лідерів цієї справи був
Микола Дмитрович Лагута (1895-1937 рр.) - музейний працівник,
історик, краєзнавець. Його життя проходило в безпосередньому спле
тінні з буремними подіями перших десятиліть ХХ ст.
Микола Дмитрович народився 22 листопада 1895 р. в Миколаєві у
родині робітника Миколаївського суднобудівного адміралтейства.
Прагнення до освіти він реалізував у міській гімназії, а потім на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету в Одесі.
Як він згадував потім, це був непростий період у житі майбутнього
краєзнавця; заробляти гроші на життя доводилось читанням лекцій.
Після закінчення університету Н.Д. Лагута повернувся до Мико
лаєва, де його захопили бурхливі політичні події 1917 - 1920 рр. У
1918 р. він читає курс української мови для вчителів народних шкіл.
Потім, у 1919 р., викладає українську мову в Миколаївській гімназії
імені І. Франка. В анкеті, яку Микола Дмитрович заповняв пізніше,
знаходимо характеристику й інших напрямків його діяльності: «З літа
1919 і до лютого 1920 був співчуваючим в Миколаївській організації
комуністів-боротьбистів, брав участь у видавництві їх органу - газети
«Революційна боротьба» влітку 1919 р.». У1920 - 1929 рр. Микола
Дмитрович викладав українську мову, українську і світову літературу,
педагогіку та краєзнавство в Миколаївському інституті народної осві
ти». У 1924 р. Н.Д. Лагута створює в інституті та стає його завідувачем
кабінет краєзнавства. Звернемо увагу, що на сучасному етапі навчаль
ний заклад (Інститут народної освіти), де починалась музейна діяль
ність Миколи Дмитровича, визнано одним із найкращих на Півдні
України, це - Миколаївський національний університет імені
В.О. Сухомлинського.
Н.Д. Лагута з ентузіазмом сприймав політику українізації, що
проводилася в 20-х рр. ХХ ст. в Україні та брав активну участь в її
практичній реалізації. Він одночасно викладає українську мову в декі
лькох установах - Миколаївській радпартшколі, на робітфаку при
Окрпрофраді, в школі ФЗУ при заводі імені А. Марті.
У цей час діяльність Миколи Дмитровича спрямовується й на до
слідження історії Миколаївщини. У 1926-1928 рр. у республіканських
журналах та краєзнавчих збірниках публікуються його праці. В журна
лі «Життя і революція» (1926 р., № 2-3) друкується стаття «1905 рік и
Микола Аркас». У краєзнавчому збірнику «Миколаївщина»
з’являється в 1926 р. серія робіт, які відтворювали історію краю: «Гео
графічний нарис Миколаївщини», «Історичний нарис Миколаївського
комерційного порту», «Шляхи сполучення на Миколаївщині», «Істо
ричні місця, пам’ятники старовини і мистецтва на Миколаївщині»
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(пізніше видані окремою брошурою ). У 1927 р. у «Збірнику матеріалів
Одеської и Краєвої Комісії з охорони пам’яток матеріальної культури та
природи» опубліковано нарис «Пам'ятки матеріальної культури на Миколаївщині». У збірці «Вся Миколаївщина» (1928 р.) опубліковано най
більш відоме дослідження Лагути Н. Д. «Хроніка найголовніших істо
ричних подій м. Миколаєва» (пізніше видано окремою брошурою). У
«Записках Миколаївського інституту народної освіти» в 1928 р. вихо
дить стаття «Забутий художник Р.Г. Судковський». Науково-краєзнавчі
роботи автора засвідчили широку ерудицію та прагнення до комплекс
ного багатовекторного підходу в вивченні історії рідного краю.
У липні 1929 р. Миколу Дмитровича запрошують на роботу на
уковим співробітником в Миколаївський державний історичний му
зей. Саме йому доручають створення в музеї нового відділу - «Істо
рія м. Миколаєва».
Початок 30-х рр. ХХ ст. стає знаковим етапом в історії України,
що крізь призму сьогодення визнається першим кроком до розгортан
ня масових репресій. У 1930 р. Миколу Дмитровича заарештовують за
сфабрикованою Державним Політичним Управлінням справою «Спіл
ки визволення України». Н.Д. Лагута згодом напише в анкеті: «Був під
судом у справі СВУ, засуджений умовно на три роки без поразки в
правах. Випробувальний термін ще не закінчений». Переконливим
аргументом абсолютної безпідставності звинувачень Миколи Дмитро
вича стає його призначення 22 березня 1931 р. завідувачем відділом
«Історія м. Миколаєва» в міському державному історичному музеї.
30-ті рр. ХХ ст. стають найбільш плідним періодом його творчої та
дослідницької роботи. У цей час Н. Д. Лагута створює збірник «Матеріли до історії м. Миколаєва (1788 - 1917 рр.)». Ґрунтовність рукопису
підтверджує його обсяг, що склав 180 сторінок (копія передана в Мико
лаївський державний історичний архів). У 1931 р. в Одесі виходить
збірка «Місто Миколаїв. Техніко-економічний нарис. Матеріали для
соціально-економічної реконструкції м. Миколаєва», де друкується його
нове дослідження - «Історичний нарис м. Миколаєва (1788 - 1931)».
Свідченням багатовимірності науково-дослідних спрямувань Ми
коли Дмитровича стали наступні його роботи: для Центральної бібліо
теки м. Миколаєва - довідник «Мінеральні копалини Миколаївського
округу» (60 сторінок) та «Карта сировинних ресурсів, будівельних
матеріалів Миколаївського округу» (1932 р.); в історичному музеї
сформована колекція зразків мінеральних копалин Миколаївщини та
виробів з них, крім того, складено реєстр пам'яток матеріальної куль
тури Миколаївщини й національних меншин (1932 р.); за пропозицією
державного Степового інституту при Наркомземі складено «Збірник
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матеріалів з історії сільського господарства Миколаївщини з найдав
ніших часів до ХХ ст.». Окрім того, підготовлено бібліографічний
покажчик літератури по вивченню природи і сільського господарства
на Миколаївщині (геологія, ґрунти, гідрогеологія, орографія, метеоро
логія, флора і фауна), який склав 761 позицію. Н.Д. Лагута працював й
над рукописами із розвитку революційного робітничого руху м. Мико
лаєва та історії місцевих фабрик і заводів й тощо. Загалом, як вказував
М.Д. Лагута, в його архіві зберігалося близько сотні рукописів.
У 1937 р. Лагуту Миколу Дмитровича заарештовують і звинува
чують в організації українського націоналістичного центру та шпигун
стві, контрреволюційній діяльності серед миколаївських студентів і
школярів. Згідно з вироком «трійки» від 15 листопада 1937 р. його
розстрілюють (реабілітовано в 1958 р.).
У історії Миколаївщини музеєзнавець-новатор Лагута Микола
Дмитрович визнається одним із найбільш видатних дослідниківкраєзнавців. На жаль, більшість його досліджень так і не були опублі
ковані. Його творча спадщина ще чекає своїх дослідників.

ІСТО РИ ЧН И Й д о с в і д т а п е р с п е к т и в и р о з в и т к у
ГАЛУЗЕВОГО М УЗЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Рубан М.Ю., Пономаренко В.В.
У наш час розвиток залізничного туризму із залученням об’єктів
історичного рухомого складу, архітектури та інфраструктури належить
до пріоритетних напрямків діяльності світових транспортних і турис
тичних компаній. У світі історична залізнична спадщина виступає
об’єктом зацікавлення мільйонів туристів, зважаючи на що виникають
численні музеї, виставки та паровозні фестивалі, на яких представлені
зразки діючих історичних локомотивів і вагонів, засобів сигналізації, а
також дрібні експонати, покликані висвітлити діяльність та побут пра
цівників залізничної галузі різних епох.
Ще на початку 1940-х рр. на т.зв. «паровозних кладовищах» (широкозастосовуваний в тогочасній пресі термін, який мав значення бази
запасу) можна було зустріти паровози побудови середини ХІХ ст. Зок
рема, тривалий час вказані локомотиви, які на той момент вже не від
повідали вимогам і темпам магістрального руху, передавалися для
експлуатації на колії промислових підприємств, де отримували незна
чне продовження свого життєвого шляху. Вказане можна віднести до
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знакових зразків пасажирських та кур’єрських паровозів побудови
початку ХХ ст. серій Н та Р, які вже протягом 1925 - 1935 рр. були
витіснені з головних магістралей більш сучасними локомотивами серій
Су та ИС [6, с. 166, 216]. Російський дослідник Л. Макаров слушно
відзначає показові обставини здійснення невдалої спроби створення в
другій половині 1920-х рр. першого на території СРСР музею парово
зів у Москві. У зв’язку із загальним падінням технічної культури бага
то наркомів шляхів сполучення 1920 - 1930-х рр. за відсутності профі
льної вищої освіти не були спеціалістами, що сприяло зниженню гра
мотності керівників усіх рангів та переходу з компетентного стилю
управління на виключно командний. Концепція музею виявилась ні
кому не потрібною задумкою, а накопичений парк унікальної історич
ної техніки був назавжди втрачений для майбутніх поколінь, надійшо
вши у металобрухт [4, с. 33]. Згодом, на нашу думку, подібна практика
нівелювання об’єктів історичної спадщини в контексті боротьби за
модернізацію виробничої бази стала характерною для керівників підп
риємств залізничного транспорту пострадянських країн.
По завершенні Другої світової війни на тлі пошкодження значної
кількості рухомого складу актуалізувався план збору металобрухту,
натомість дефіцит паровозного парку компенсувався за рахунок пере
обладнаних німецьких трофейних локомотивів. З початком зростання
колійних машинних станцій, які створювались заново, в якості тимча
сових житлових приміщень використовувались виключені з інвентар
ного парку старовинні вагони. Під час реконструкції колійного розви
тку їх часто від’єднували від загальної мережі колій, при цьому групи
старовинних вагонів, серед яких зустрічалися як дореволюційні, так і
трофейні європейські зразки (німецькі, італійські французькі), залиша
лись простоювати до 1990-х рр., коли були порізані в металобрухт. На
території України відомі подібні осередки техніки на станціях Ясинувата, П ’ятихатки, Іларіонове тощо. Варто зазначити, що в середині
1980-х рр. подібні вагони обстежувалися активістами Всесоюзного
об’єднання любителів залізниць з метою відбору потенційних експо
натів для подальшої музеєфікації.
Протягом тривалого часу заходи щодо збереження історичної за
лізничної спадщини в Україні не мали системного характеру, внаслі
док чого було втрачено низку унікальних серій різних локомотивів та
вагонів, окремі ж зразки лишились в одиничній кількості. Яскравим
прикладом можуть служити локомотиви побудови Луганського, Хар
ківського, Дніпропетровського та Коломенського заводів, частина з
яких будучи донедавна задіяними в перевізному процесі не залиши
лась на території України в жодному екземплярі, серед яких: ТЕ1, ТЕ7,
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ТЕП10, ТЕП10Л, 2ТЕ10Л, 2ТЕП60, ВЛ41, ВЛ26 тощо. Примітно, що
окремі з них досі знаходяться в експлуатації у країнах ближнього при
кордоння. Поодинокі ж зрушення в напрямку збереження залізничної
ретро-техніки втілювалися лише завдяки особистій ініціативі окремих
посадових осіб та ентузіастів-залізничників. Зокрема, стараннями ле
гендарного начальника Південно-Західної залізниці П.Ф. Кривоноса
було збережено, а згодом встановлено на постаменті біля станції КиївПасажирський найбільш потужний пасажирський паровоз в історії
вітчизняного паровозобудування - ИС 20-578 побудови Луганського
заводу 1941 р., який після 1956 р. отримав позначку ФДп 20-578. Про
тягом 1930-х рр. паровози серії ИС були основною одиницею паса
жирського паровозного парку в СРСР [3, с. 289]. На сьогодні це єди
ний збережений локомотив вказаної серії в усьому світі, й зважаючи на
своє виключне значення потребує відновлення та музеєфікації.
На Донеччині у 2000 р. до 130-річчя Донецької залізниці було
створено «Музей історії та розвитку Донецької залізниці» [2, с. 83 84]. Цей заклад, розташований у будівлі цеху старовинного паровоз
ного депо Юзівка 1872 року побудови, є провідним не тільки для пост
радянського простору, але й світу. Його фонди нараховують понад
6000 експонатів, серед яких унікальні зразки історичних локомотивів,
вагонів та іншої техніки. Примітно, що без попереднього збереження
техніки при формуванні музею виникла гостра проблема відсутності в
локомотивному парку Донецької залізниці окремих серій паровозів,
зокрема, побудови Луганського заводу, що зрештою обумовило потре
бу їх запиту з інших залізниць [8]. До експозиції музею було перемі
щено демонтовані з постаментів паровози 9П-389 та Ь-2021 (тип 137
Коломенського заводу). Варто зазначити, що музейним колективом
спільно з Авдієвським ремонтним заводом була здійснена масштабна
робота з реставрації до первісного вигляду паровоза Ь-2021, який на
той час був розрізаний у металобрухт та знаходився на території перероблювального підприємства [7]. Зрештою, попри малочисельність
колективу, на базі Музею була створена перспективна база для віднов
лення майбутніх експонатів, поповнення яких тривало до 2014 р.
Формально в структурі АТ «Укрзалізниця» напрям збереження іс
торичної спадщини знайшов своє організаційне втілення з утворенням
навесні 2016 р. сектору збереження ретро-техніки, а з серпня 2017 р. відділу історичної спадщини залізниць України Департаменту корпора
тивної соціальної відповідальності. Попри свою відносно нетривалу
діяльність працівниками відділу було проведено низку заходів із систе
матизації та каталогізації об’єктів вітчизняної залізничної спадщини [1].
На території Україні було встановлено наявність 99 паровозів широкої
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колії та 12 вузької, частина з яких знаходяться на балансі
АТ «Укрзалізниця», інші ж перебувають у власності територіальних
громад, державних або приватних структур. Серед паровозів широкої
колії встановлено наявність 17 серій, з них на балансі
АТ «Укрзалізниця» - 12 серій [5]. На сьогодні функції щодо координації
об’єктів історичної спадщини покладено на Департамент сталого розви
тку та внутрішніх комунікацій АТ «Укрзалізниця», який став правона
ступником діяльності Відділу історичної спадщини залізниць України.
23
грудня 2020 р. з метою розширення масштабів діяльності спів
робітниками АТ «Укрзалізниця» та активістами була створена громад
ська організація «Фонд відновлення залізничної спадщини України»,
мета якої полягає в реалізації проектів щодо ревіталізації історичної
техніки, вдосконалення галузевого музейного господарства та популя
ризація фаху. На сьогодні спеціалістами Організації спільно з
АТ «Укрзалізниця» здійснюється розробка проекту першого в Україні
інтерактивного музею залізничної техніки на станції КиївПасажирський. Передбачається розширення та формування комплекс
ної експозиції виставки з метою підвищення її відвідуваності як вітчи
зняними, так і іноземними туристами. У той же час, досвід функціону
вання Музею історії та розвитку Донецької залізниці засвідчує глибоку
потребу формування потужного музейно-виробничого комплексу профільної бази для відновлення об’єктів на основі історичних депо
станцій Цвіткове та Сновськ. Звідси, своєї актуальності набуває кон
цепція створення в складі Товариства єдиного структурного підрозділу
музейного профілю з розгалуженою мережею регіональних філій.
Отже, протягом тривалого часу розвиток галузевого музейного
господарства підприємств залізничного транспорту на території Укра
їни здійснювався за відсутності системного підходу до збереження та
музеєфікації об’єктів рухомого складу, внаслідок чого було втрачено
низку унікальних зразків вітчизняної залізничної техніки та закладено
передумови формування принципів неефективного використання ак
тивів історичної спадщини. На сьогодні, за відсутності ресурсів для
належного інвестування, вважаємо за доцільне здійснювати заходи
щодо розвитку галузевого музейного господарства у взаємодії з гро
мадським сектором на принципах фандрейзингу та підвищення якості
музейного менеджменту.
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1.
"Укрзализныця" возродит паровозы - интервью с главой сек
тора ретро-железной дороги [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.uz.gov.ua/press_center/ukrainian_railways_in_mass_media/429689.

152

2. Гріффєн Л.О., Константинов В.О. Український технічний му
зей. Ніжин: Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. 172 с.
3. Железнодорожный транспорт СССР в документах Коммунис
тической партии и Советского правительства. 1917 - 1957 гг. // Сост.
А. Напорко. - М.: Трансжелдориздат, 1957. - 384 с.
4. Макаров Л.Л. В поисках мощности. Американские паровозы
паровоз Т. // Локотранс. - 2006. - № 6 (116). - С. 32 - 37.
5. Перелік об’єктів історичної залізничної спадщини України
(рухомий склад, інфраструктура), що підлягають збереженню. - К.,
2017. - 170 с.
6. Раков В.А. Локомотивы отечественных железных дорог (1845
- 1955 гг.). - М.: Транспорт, 1995. - 564 с.
7. Свердлов В. Возвращение “кукушки” // Железнодорожник
Донбасса (Донецк). - 2005. - 18 ноября № 45 (11071). - С. 3.
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РІДКІСНА БЛАГОДІЙНА л и с т і в к а у з і б р а н н і
Н ІЖ ИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
ІМ. ІВАНА СПАСЬКОГО
Руденко Л.М.
В Ніжинському краєзнавчому музеї зберігається невелика колек
ція поштових листівок. Серед них частина віднесена до допоміжного
фонду через стан їх збереження. Вони мають значні надриви, переги
ни, забруднення, плями. Деякі листівки були наклеєні. Клей і підклад
ка в’їлися у папір поштівки, закривши зворотню сторону з випускними
даними, і неможливо встановити рік видання, автора, назву видавниц
тва, країну походження. Заліплені адреса, поштова марка, штемпелі,
тексти - все, що так важливо для музейної колекції, що могло багато
розповісти історикам.
Але для розширення експозицій та нових виставок дуже хочеться
розмістити цікаві екземпляри. Так, працюючи над виставкою «Мова
поштових марок», де найбільший інтерес становили саме зворотні
сторони листівок, після кропіткої роботи по відшаруванню наклеєного
паперу, вдалося знайти і відновити декілька надзвичайно оригінальних
експонатів. Вони стали родзинками тієї виставки.
Під час цієї роботи частково вивільнилася зворотня частина одні
єї листівки з дуже поширеним сюжетом - кольоровою репродукцією
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картини Іллі Рєпіна «Вечорниці» [1]. До речі, картина була створена
Рєпіним на Чернігівщині у Качанівці - маєтку відомих колекціонерів
української старовини та меценатів Тарновських.
Листівка на звороті була заклеєна двома шарами паперу. Спочат
ку вона була вирвана з альбомної сторінки яскраво-рожевого кольору,
на яку її наклеїли силікатним клеєм. Зверху був наліплений шар газет
ного паперу. Газету з фрагментами рожевого паперу вдалося частково
видалити без пошкоджень самої листівки. У нижньому лівому кутку
відкрився друкований напис українською та німецькою мовами:
«І. Рєпін: Вечерниці. J. Rjepin: Ukrainischer Tanzabend.» Вгорі під за
лишками майже намертво приклеєного рожевого паперу проглядали
ще якісь букви. Обережно їх розчистивши, побачили вражаючий текст:
«Поможіть голодним на Україні!» Ще вище, вдалося прочитати:
«Український Червоний Хрест», над ним лише вгадується зображення
червоного хреста.
Як і коли могла з ’явитися листівка з таким написом? І не дивно,
що цей напис приховували.
Український Червоний Хрест (УЧХ) - національна організація з
такими самими завданнями, що й Міжнародний Червоний Хрест.
Український Червоний Хрест був заснований в часи Української На
родної республіки за ініціативою Марийської громади сестер милосер
дя під час роботи Першого Всеукраїнського з’їзду лікарів у Києві 15
18 квітня 1918 р. УЧХ створювався на базі існуючих в Україні місцевих
товариств Російського Червоного Хреста. Нагальними завданнями новоствореної організації стали допомога біженцям і військовополоненим,
незалежно від національної та державної приналежності, допомога у
поверненні на батьківщину військовополонених усіх армій, які воювали
в Україні, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та
епідеміями, організація лазаретів, шпиталів і пунктів харчування.
Після Український Червоний Хрест продовжувжував діяти в емі
грації за дорученням екзильного уряду УНР, але не мав права належа
ти до Міжнародного Червоного Хреста [2].
У1920-30-х рр. Український Червоний Хрест, знаючи про лихові
сне становище з продовольством селян у підрадянській Україні, для
збору коштів перевидав художні листівки видавництва «День» за 1912
р. із репродукціями робіт І. Їжакевича, В. Галімського, М. Бурачека,
Н. Орлова та ін. художників для передруку у нью-йоркському видав
ництві «Голос правди» (1921) та берлінському видавництві Ольги Дьякової. Ці листівки містили напис: «Поможіть голодним на Україні!
Український Червоний хрест». На нью-йоркських листівках напис
друкувався п’ятьма мовами [3].
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Зібрані кошти направлялися до Радянського Союзу. Проте, чи до
ходили вони до бідуючих українських селян, велике питання.
Так під час Голодомору в південних губерніях Україні 1921-1923
роках, спричиненого вивезенням хліба, на тлі посухи та неврожаю на
Кубані та Поволжі, Ленін і його соратники просили за кордоном про
довольчої допомоги тільки для Поволжя. Про те, що такий же голод
охопив усю Південну Україну, звідки масово вивозився хліб, у тому
числі і на експорт, Москва замовчувала.
У період голодомору 1932-1933 рр. радянська влада взагалі забо
ронила Червоному Хресту УРСР приймати допомогу з-за кордону для
голодуючих.
Наша листівка з репродукцією картини І.Рєпіна «Вечорниці» на
лежить, за нашим припущенням, до серії берлінських видань Ольги
Дьякової.
Власниця однойменного видавництва Ольга Леонтієвна (уроджена
Смородинова) Дьякова народилася 1873 р. у Києві. Від народження
лишилася сиротою, виховувалася у родині діда Густава Ейсмана, тому
часто її величали Ольгою Густавівною. Дід був людиною дуже впливо
вою і поважною: колишній професор юридичного факультету Київсько
го університету, мільйонер, підприємець, промисловець, фінансист і
благодійник. У пам’яті киян він залишився насамперед як муніципаль
ний діяч. Тричі Київська дума обирала Г. Ейсмана міським головою.
Не менш відомою і популярною у Києві людиною був чоловік
Ольги - Іполит Миколайович Дьяков, талановитий чиновникуправлінець. Він брав безпосередню участь у організації і підготовці
російської етнографічної виставки в Парижі, експозиції Російської
імперії на Світовій виставці 1900 р., Всеросійської виставки та Київсь
кої олімпіади 1913 року. Його було нагороджено вищими державними
нагородами Росії, Франції, Італії, Німеччини, Сербії та Болгарії. З 1906
по 1916 рік І.Дьяков керував Київською міською думою. За час його
керівництва Києвом було створено близько 40 моделей літаків, відкри
то комерційний інститут та Педагогічний музей. У жовтні 1918, за
часів правління гетьмана Павла Скоропадського, І.Дьяков знову очо
лив міську управу [4].
Видавнича діяльність Ольги Дякової розпочалася ще у 1900 р. У
невеликому дачному містечку Любані Новгородської губернії, непода
лік Санкт-Петербургу, її коштом було засновано «Любанське товарис
тво піклування Ольги Дякової про бідних» з метою надавати допомогу
невиліковно хворим, старим та сиротам, а також постраждалим під час
воєнних дій. Товариство випускало поштові листівки. Гроші, виручені
з продажу листівок йшли на благодійність. З 1915 року правління ви
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рішило випускати художні листівки з репродукціями живописних
творів сучасних художників імперії. Серед видань чимало листівок з
роботами українських майстрів, часто, з національними мотивами:
І.Рєпіна, С.Васильківського, П.Левченка, М.Пимоненка, П.Холодного,
І.Колєснікова, І.Дряпаченка, О.Ганзена та ін. Малюнок адресної сто
рони листівок з видавничою маркою був розроблений Г.Нарбутом.
Примітно, що на деяких «любанських» виданнях написи зроблені ро
сійською та німецькими мовами, як і на нашій знахідці. Діяльність
цього видавництва припинилася на початку осені 1917 р. [5].
У 1919 р. Дьякови вимушені були емігрувати до Берліна. Видав
ництво «Ольга Дьякова и Ко» було засновано в 1920 р. Видавали су
часну художню літературу, перевидавали популярні дореволюційні
книги, дитячу літературу, журнали, літературно-художні альманахи,
яки вирізнялися неодмінно високою якістю. У 1922 р. було видано дві
книги В.Винниченка: повість «Чесність з собою» та роман «Записки
кирпатого Мефістофеля» в авторизованому перекладі на російську
мову. Видана того ж року українською «Енеїда» Івана Котляревського
з ілюстраціями Адальберта Штірена та передмовою Богдана Лепкого і
сьогодні по праву вважається одним з кращих українських видань ХХ
століття. Видавництво діяло до середини 1930-х [6].
Велику популярність видавництву принесли поштові листівки, що
нагадували про втрачену батьківщину: Росію, Україну. Саме ці листів
ки з українськими мотивами були використані діаспорою для збору
допомоги голодуючим України. Це «Вечорниці» та «Кошовий» з ма
люнками І.Рєпіна,
«Українські хати» П.Левченка,
«Козак»
С.Всильківського, «Елісавета Скоропадська» (в українському вбранні)
О Мордвінової, «Українська дівчина» забороненого та забутого в
Україні Петра Холодного - видатного художника, члена Української
Центральної Ради, міністра народної освіти УНР.
Завдякі цій рідкісній знахідці маємо в експозиції дуже багатог
ранний експонат. Він розкриває болючі сторінки історії нашого наро
ду:- Голодомори, історію виникнення та діятьність Українського Чер
воного Хреста у роки визвольної боротьби та у діаспорі; розпвідає про
непересічну київську родину благодійників Ейсманів-Дьякових та
непросте життя у радянські часи родини викладача дореволюційного
Ніжинського технічного училища Йосипа Ковтуна, серед речей наща
дків якого була знайдена ця листівка.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕРКОВНИХ МУЗЕЇВ
В КО Н ТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬН О СТІ
Сенченко Н.М.
Період пострадянської дійсності позначився відродженням релі
гійного життя та активізацією діяльності Православної церкви. Зміц
ненню її позицій сприяло переосмислення ролі церкви як важливого
соціокультурного інституту. Актуалізація культури і традицій Правос
лав'я в загальнокультурному і релігійному контекстах закономірно
сприяє створенню церковних музеїв на території України.
Ліквідація церковних музеїв наприкінці 20-х років ХХ століття
відбулася внаслідок соціально-політичних трансформацій в суспільст
ві. Однак їх освітньо-виховний та науковий потенціал був використа
ний історичними, художніми, краєзнавчими музеями в радянський і
пострадянський періоди [1, с. 417].
Початок XXI ст. ознаменувався процесом створення церковних
музеїв при парафіях, монастирях, церковних громадах. Життєздатність
і перспективи їх розвитку цілком залежать від здатності задовольняти
потреби соціуму. Удосконалення освітньо-виховної діяльності церков
них музеїв дозволить зайняти їм власну нішу в соціокультурному про
сторі [2]. Приналежність їх до церкви, яка відокремлена від держави,
організаційно ізолює дані музеї від світських, створюючи певні труд
нощі у царині міжмузейних зв’язків, концептуальної бази, контролю
ючих і керуючих органів, наявності наукових кадрів та ін. Окрім того,
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як свідчить досвід роботи церковних педагогічних музеїв дореволю
ційного періоду, характер і перспективи їх діяльності значною мірою
залежать від релігійної політики держави, зміна її вектору може приз
вести до закриття цих установ, що сталося наприкінці 20-х рр. ХХ
століття. Церковні музеї мають виробити такі форми діяльності, які
будуть затребувані суспільством з урахуванням політичної, економіч
ної та освітньої ситуації в державі.
Діяльність церковних музеїв орієнтована переважно на докумен
тування історії церкви, збереження пам'яток церковної спадщини,
духовно-моральне виховання аудиторії. Даний спектр діяльності влас
тивий і іншим музеям, зокрема історичної та мистецтвознавчої спря
мованості. Подальший розвиток церковних музеїв значною мірою
залежатиме від того, наскільки органічно вони впишуться у систему
вітчизняних освітньо-виховних культурних форм.
З огляду на відчутну прогалину в релігійній грамотності значної
кількості громадян, обумовлену історичними, політичними, культур
ними факторами, освітньо-виховна діяльність виступає пріоритетним
напрямом розвитку сучасних церковних музеїв, специфіку якої стано
влять катехизація і місіонерство. Катехізація передбачає знайомство з
основами віровчення Православної церкви. Місіонерство - живий
діалог з людьми, які, можливо, вперше знайомляться з релігійним спо
собом життя поза межами духовних шкіл. Сьогодні церковні музеї
відіграють роль своєрідного «лікнепу», виконуючи освітню місію і
сприяючи формуванню азів церковної грамотності. Даний аспект дія
льності церковних музеїв вважається досить важливим і затребуваним.
На думку фахівців розвиток церковного музею як освітньовиховної форми культури передбачає три етапи, які повинні бути послі
довно реалізовані для досягнення зазначеної мети [1, с. 419]. Перший
етап включає посилення науково-дослідного напряму діяльності. Істо
ричний досвід і світських, і церковних музеїв свідчить, що саме науководослідна діяльність має вирішальне значення для формування ціннісно
го інформаційного потенціалу музейних зібрань, оскільки без наукових
розробок і презентацій їх результатів у вигляді каталогів, збірників,
статей, експозиційних комплексів неможливо повноцінно реалізувати
освітньо-виховну функцію [3]. На цьому ж етапі необхідно налагодити
комунікативну діяльність та виявити потенційну аудиторію. Тематика
музейної та позамузейної комунікації досить різноманітна, однак в ряді
випадків вона спрямована переважно на воцерковлену аудиторію: свя
щенство, студентів семінарій, учнів православних і недільних шкіл,
паломників. Значно меншою є частка світської аудиторії.

158

У деяких церковних музеях, що спеціалізуються переважно на іко
нописі, частина екскурсій розкриває образ і символіку православного
храму. Інша частина екскурсій пояснює основні сюжети Старого і Ново
го Заповітів, знайомить із церковними святами, розповідає про духовні
подвиги святих. Особливо емоційне враження і зацікавленість аудиторії
викликають екскурсії виховної спрямованості, присвячені темі мораль
ного стану людини. Кожна екскурсія адаптується до аудиторії з ураху
ванням її вікового, освітнього рівнів і відповідних релігійних поглядів.
Учасникам екскурсій пояснюються не тільки історичне і богословське
значення іконографічного типу, але й деякі особливості композиційного
вирішення і символічного значення кольору. Фактично їм прищеплю
ються навички прочитання православної ікони, які дозволяють дифере
нціювати зображення святих (мучеників, рівноапостольних, святителів,
преподобних) і визначити по колірній палітрі і символічній атрибутиці
зміст їх духовного подвигу. За допомогою іконографічних образів розк
ривається основна ідея православного віровчення.
Іншою категорією є студенти світських і духовних професійних
навчальних закладів. Для них на базі музеїв проводяться лекції та се
мінари з історії ікони, палеографії, церковно-слов'янської мови, прак
тичні заняття з іконопису і реставрації, музейного обліку, музейної
педагогіки, написання науково-дослідних робіт. Ці освітні форми,
реалізовані спільними зусиллями викладачів і музейників, відповіда
ють досліджуваним циклам історико-краєзнавчих, мистецтвознавчих,
музеєзнавчих, іконографічних та реставраційних дисциплін. У деяких
музеях освітні заняття проводять для слухачів курсів підвищення ква
ліфікації працівників освіти і для студентів непрофільних спеціальнос
тей. Даний вид діяльності є традиційним для церковних музеїв, оскіль
ки історичною першопричиною їх створення було забезпечення наоч
ності у викладанні церковної археології та канонічної іконографії.
Другий етап становлення церковного музею є основним і найтри
валішим за часом реалізації, під час якого вирішуються більшість
стратегічних завдань, пов'язаних із налагодженням партнерських від
носин між існуючими в регіоні церковними музеями з метою форму
вання ресурсного центру. На сучасному етапі свого розвитку церковні
музеї розрізнені, вони не підтримують професійні зв'язки, поодинці
виробляють стратегію свого розвитку. Планування роботи лише в
межах єпархіального центру не сприяє їх подальшому зростанню.
Стратегія музейного розвитку в цілому, і церковних музеїв, зокрема,
пов'язана зі створенням музейної мережі і формуванням на її основі
ресурсних центрів. В умовах сучасного суспільства перспективи будьякого музею залежать від можливості генерувати, обробляти і ефекти
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вно використовувати інформацію [4]. Партнерські організації можуть
бути однотипні (музеї), але для більш ефективної діяльності музею
важливо залучати представників інших сфер діяльності, таких як
управлінські структури, освітні установи, громадські об'єднання, ко
мерційні фірми, охоплюючи якомога ширшу аудиторію. Приналеж
ність до партнерської організації сприяє формуванню відносин взаємодоповнення, що забезпечує не лише спільність ресурсів, але й отри
мання від їх використання оптимальних результатів.
Зовнішній комунікаційний процес має спрямовуватись на руйну
вання стереотипів сприйняття церковних музеїв лише як структур
релігійної діяльності і формування іміджу комплексного історикокультурного, дослідницького та освітньо-виховного центру. Дану
стратегію слід втілювати за допомогою залучення більшої кількості
світської аудиторії а також розробки та розширення творчих, рекреа
ційних та соціально-адаптивних форм культурно-освітньої діяльності.
Для успішної реалізації цих планів важливо, щоб музей був органічно
вбудований у структуру місцевого соціуму і цілком відповідав його
потребам, що передбачає необхідність формування єдиного інформа
ційного ресурсного центру [5]. Організація вербальної комунікації
повинна підпорядковуватись головним принципам музейної педагогі
ки. Сучасні дослідники виділяють першорядні напрями цієї діяльності
- навчання, розвиток творчості, спілкування, відпочинок, соціальна
адаптація, які дозволять забезпечити оптимальний взаємозв'язок «музей-відвідувач-музей» [6]. Церковні музеї мають враховувати головний
принцип музейної рекреації - навчання через розвагу, що дозволяє не
тільки позиціонувати свої форми діяльності як освітньо-виховні, а й
відкриває можливості для їх осмислення, обговорення і розвитку.
Третій етап становлення церковних музеїв передбачає завершення
формування спільної бази даних і музейного об'єднання, що має забез
печити здійснення поставлених в рамках партнерських взаємин цілей,
розширення географічної і тематичної сфери комунікації та реалізація
проектної діяльності [1, с. 435].
Розвиток церковних музеїв неможливо уявити без узгодження їх
діяльності з освітньої стратегією держави. Церковними музеями нако
пичено власний історичний досвід реалізації освітньо-виховної діяль
ності, а також швидкої адаптації до відповідних змін. Так, наприкінці
XIX - на початку ХХ ст. церковні науково-педагогічні музеї викорис
товувалися для забезпечення наочності викладання церковної археоло
гії студентам середніх і вищих духовних закладів, а з середини 20-х
років ХХ ст. вони були успішно реформовані і використовувались для
потреб церковно-парафіяльних шкіл.
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Вивчення історії та культури Православ'я має на меті духовноморальне виховання, пропаганду традиційних ідеалів і оздоровлення
морального стану суспільства. У процесі вивчення релігійної історії та
культури в світських освітніх установах церковні музеї можуть вирі
шувати цілий ряд актуальних завдань. По-перше, музеї можуть стати
засобом адаптації аудиторії, незнайомої або малознайомої з історією і
культурою Православ'я, оскільки простір музею для світської людини
набагато зрозуміліший. Разом з тим простір експозиції, побудованої з
урахуванням сакральності, наповнене образами, символами здійснює
не тільки естетичний вплив, а й духовно-моральний, оскільки створює
умови, найбільш наближені до храму. По-друге, церковний музей зда
тний забезпечити предметний ряд в процесі викладання, тобто стати
засобом наочного навчання, створюючи умови для ознайомлення не
лише з ілюстраціями, а й з оригіналами, які володіють інформативним,
експресивним, атрактивним, асоціативним потенціалом. По-третє, в
процесі музейної комунікації використання методу занурення, допов
неного творчою та рекреаційною компонентою більшою мірою, ніж на
уроках у навчальних закладах, вирішуються виховні завдання. З огля
ду на наочно-образний тип мислення дошкільнят та молодших школя
рів форми і методи організації музейної комунікації можуть значно
полегшити сприйняття матеріалу, а використання творчих форм прак
тичної діяльності актуалізує самостійне освоєння досліджуваної інфо
рмації, оскільки для дітей цього віку первинним є творчість. Що стосу
ється роботи зі студентською аудиторією, то церковними музеями
накопичений значний досвід організації теоретичної та практичної
роботи з учнями вищих світських і духовних навчальних закладів [1,
с.445]. Слід зазначити, що церковні музеї можуть стати базою для
проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів релігійних кур
сів, що проводяться спільно державними академіями перепідготовки та
представниками духовенства.
Церковним музеям важливо в рамках комунікативної діяльності
здійснити перехід від моделі презентації на користь репрезентації.
Вони повинні перетворитися в інститути трансформацій, які поро
джують нові смисли для нової аудиторії. Їх метою має бути не лише
класичний показ трагічної історії церкви і долі її священнослужителів
в роки радянської влади і місіонерського служіння, але й всебічне
осмислення ролі Православ'я як способу самовираження нації і його
вкладу в процес становлення української держави, християнської циві
лізації, менталітету, системи освіти, культури, мистецтва, літератури.
Церковним музеям необхідно досконало оволодіти сучасними
способи реалізації освітньо-виховної місії. Вони мають стати центрами
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живої комунікації, здатними задовольняти відповідні потреби місцевої
громади. Наприклад, у роботі церковного музею можливо ефективно
реалізувати ідеї музейного документування нематеріальних форм ку
льтури. У працях П. Флоренського розроблено концепцію реалізації
ідеї корисності, репрезентації та адаптації матеріальної і нематеріаль
ної церковної культури до потреб світського суспільства. Автор про
понує проєкт створення концептуального церковного «живого» музею,
відзначаючи при цьому необхідність збереження «кожного по можли
вості предмета в його конкретному зв'язку з оточенням, його виник
нення і життя», оскільки «виділення речей з їх життєвого оточення
обриває їм коріння і мертвить їх» [7, с. 355]. Згідно з концепцією П.
Флоренського, документуватися має не лише матеріальна спадщина
(храми, ікони, церковне начиння), а й усе оточуюче середовище: бого
служіння, храмове мистецтво, освітлення, музика і навіть духовний
настрій [8]. Адаптивність церковного музею як освітньо-виховної фо
рми культури на сучасному етапі залежить від його здатності вибуду
вати музейну діяльність відповідно до концепції «живого музею».
Отже, перспективи розвитку церковних музеїв як освітньоївиховної форми культури полягають в: орієнтації на освітню стратегію
держави; активній участі у вирішенні актуальних проблем суспільства;
організації професійних мережевих об’єднань; створенні на їх базі
ресурсних центрів з метою удосконалення форм реалізації соціокультурних функцій; розробці нових інтерактивних комунікаційних техно
логій репрезентаційного характеру. Необхідно вирішити проблеми,
пов’язані з відсутністю централізації і розрізненістю даних установ,
що ускладнює обмін їх досвідом, ресурсними, комунікативними та
іншими можливостями. Позначений комплекс заходів посилить адаптивність церковних музеїв, дозволить зайняти власну нішу в культур
но-освітньому та музейному просторі України.
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ЛАМ ПОВІ ПОБУТОВІ РАДІОПРИЙМ АЧІ ВИЩ ОГО КЛАСУ
КІНЦЯ 1950-х р. В ЕК СПОЗИЦ ІЇ ДПМ
Середін А.П.
У побуті середньостатистичної радянської сім'ї кінця 1950-х ро
ків, які мали власні квартири у новобудовах («хрущовках»), місце
побутовій техніці виділялося значне - від того, чи доповнював інтер' єр
квартири холодильник, пральна машина, телевізор чи радіоприймач
(радіола), робили висновок про фінансові можливості та соціальний
статус власників [1]. Виділимо з усього переліку побутової техніки
радіоелектронну. При середній заробітній платі 700-800 крб. (станом
на 1955 рік) [2,3] масові радіоприймачі ІІІ - IV класу мали значну суму
(для прикладу, ламповий супергетеродин 4-го класу «Воронеж-58»
коштував 240 крб) [4].
Складемо «портрет» масового приймача другої половини 1950-х
років: корпус із пластику, як правило карболіту чи ебоніту (приймачі
«Воронеж-58», «Волна», «Заря» та інші ІІІ - IV класів), деревини зі
шпоном з імітацією цінних порід, інколи навіть металу (приймачі «Во
лна» також випускали у литому корпусі із силуміну) [5]. Приймачі
конструктивно виконувалися у настільному варіанті, були монофонічними, призначені для приймання радіостанцій діапазонів ДХ, СХ і КХ.
Дещо дорожчі приймачі мали і діапазон УКХ.
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Існували і радіоприймачі вищого класу, які були мрією пересічного
робітника, оскільки їх вартість була величезною, порівняно із заробіт
ною платою (після грошової реформи 1961 р. середня зарплата станови
ла приблизно 80-90 крб) [6]. Вартість приймача вищого класу «Фести
валь» сягала 276 крб, а це близько трьох місячних зарплат! До реформи
при середній заробітній платі 700 - 800 крб радіоприймач коштував
2760 крб [7]. Власниками таких приймачів ставали заможні представни
ки радянського суспільства. Така висока ціна цілком виправдовувала
рівень даних приймачів - як і зовнішнім виглядом, так і функціональни
ми якостями та високими технічними характеристиками. Щоб краще
розкрити суть, розглянемо радіоприймач вищого класу «Фестиваль»,
переданого до експозиції Державного політехнічного музею міністром
енергетики (1999-2000) Плачковим Іваном Васильовичем.
Мережний ламповий радіоприймач «Фестиваль» (Рис.1) з осені
1957 року випускав Ризький радіозавод ім.
Попова. Цікаво, що в
1957 році документація уже на той час серійного радіоприймача «Ле
нинград» була передана на той же Ризький радіозавод ім. Попова, де
перспективний зразок і отримав назву «Фестиваль». До кінця 1957
року була виготовлена дослідна партія, а з 1958 року розпочато масо
вий випуск. [8]. Не менш цікавий і той факт, що радіоприймач «Фес
тиваль» став першим в СРСР масовим радіоприймачем вищого класу
[7]. На Всесвітній виставці Expo58, що проходила у Брюсселі,
радіоприймачі «Фестиваль» та
«Сакта» Ризького радіозаводу
ім.. Попова були відзначені срібною медаллю.
Рис. 1. Радіоприймач вищого
класу «Фестиваль»

А стендист, інженер заводу
Георг Відмонт, отримав подяку
від директора радянського павільйону виставки, він же представляв
ризькі радіоприймачі (і «Фестиваль» теж), на виставці у Нью-Йорку у
1959 році. Випуск продовжувався до 1963 р., кількість виготовлених
зразків сягнула 125 тис. [9].
Що ж особливого у радіоприймачі? Коротко розглянемо його
конструкцію. Корпус приймача виготовлено із деревини та оклеєно
шпоном з імітацією цінних порід дерева, лакований та полірований,
мав віддінки від темно-червоного до світло-жовтого. На відміну від
масових приймачів нижчих класів, форми корпусу більш монумента
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льні, використано декоративні вставки із латуні. Розміри радіоли наба
гато більші, ніж в приймачів нижчих класів - габарити апарату станов
лять 660х424х311 мм, вага досягала 25 кг. Для порівняння, габаритні
розміри радіоприймача ІІ класу «Дніпро-58» становлять 420х280х220
мм, вага - 7.5 кг [10].
Радіоприймач мав ряд новинок - можливість дистанційного керу
вання приймачем за допомогою
проводового пульта (Рис.2), пластиковий литий корпус якого має
габарити 222х220х58 мм, вага
разом з кабелем складає 1.8 кг.
Рис. 2. Загальний вигляд пульта
дистанційного керування радіопри
ймачем «Фестиваль»

З пульта можна виконувати усі
основні операції керування радіоприймачем (крім регулювання тембру):
регулювання гучності, нала-штування на радіостанцію, увімкнення приймача,
перемикання діапазонів, вмикання автоматичної підстройки [11]. Шкала на
пульті освітлюється, а сам факт наявності шкали на пульті є передовим з
точки зору дизайну, оскільки навіть на пульті прототипу радіоприймача «Фе
стиваль.» - «Saba Freiburg Automatik 3DS» (Рис. 3) - шкали не було [12].

а)
б)
Рис. 3. Німецький радіоприймач Saba Freiburg Automatik 3DS
(1955 р). (а) та пульт дистанційного керування ним (б)
Для регулювання гучності, керування електромеханічною автома
тичною підстройкою частоти та перемиканням діапазонів на шассі
розташовано три електродвигуни. Наступна новинка - система елект
ромеханічного автоматичного підлаштування частоти, за якої налаш
тування на потрібну радіостанцію відбувається приблизно вручну, а
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точне здійснюється автоматично за допомогою електродвигуна. Меха
нізм перемикання діапазонів теж електромеханічний - вісь електрод
вигуна сполучена із барабаном перемикання діапазонів. Наявна і сис
тема блокування, за якої натискання одночасно декількох клавіш ви
бору діапазону не призведе до неправильної роботи системи. Все це
підвищує зручність користування радіоприймачем [13].
Заслуговують уваги акустичні параметри. Завдяки значному
об'єму дерев'яного корпусу та використанню чотирьох гучномовців
досягається високоякісне відтворення звуку - діапазон відтворюваних
частот становить 60-12000 Гц, вихідна номінальна потужність 4 Вт. У
масовому радіоприймачі ІІ класу «Муромец» діапазон звукових частот
складає 100-7000 Гц, вихідна потужність - 2 Вт, акустична система
складається із двох гучномовців [14].
Радіоприймач є 12-ти ламповим супергетеродином, який приймає
радіостанції у семи діапазонах - ДХ, СХ, УКХ, чотирьох піддіапазонах
К Х . У масових радіоприймачах були передбачені лише ДХ, СХ діапа
зони (для радіоприймачів Ш-ІУ класів). Радіоприймачі вищого класу
дозволяють підключення зовнішньої акустичної системи. У приймача
краща здатність до прийому слабких радіостанцій, порівняно з радіо
приймачами нижчих класів.
Існували також несерійні різновиди цього радіоприймача. На базі
шассі «Фестивалю» було спроектовано експериментальні зразки кон
сольних радіол «Ьаітіїоїа» (Рис. 4б) (в якій, до речі, вперше застосова
но механізм програвання десяти платівок з автоматичною заміною) та
«Хрійоїа» (Рис. 4в), які так і залишилися дослідними зразками. Був
відомий і трансляційний варіант радіоприймача - без акустичних сис
тем зі значно нижчим корпусом [15].
Отже, радіоприймач вищого класу «Фестиваль», випуску Ризького
заводу ім.. Попова дійсно став зразком поєднання монументального ди
зайну та передових на той час технологій радянської радіоелектронної
промисловості, високо оцінених світовою та вітчизняною аудиторією.

а)
б)
Рис. 4. Експериментальні консольні радіоли «Ь аіш ^їа» (б) та
«8рі^1а» (в), у яких застосовано шассі радіоприймача «Фестиваль»
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ АКТУАЛІЗАЦІЇ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПАДЩИНИ
(на прикладі створення відомчого музейно-культурного
комплексу Українського фізико-технічного інституту)
Споденець І.Г.
Соціальна та наукова цінність музеєфікованих пам’яток науки і те
хніки потребує їх збереження та використання в загальній системі укра
їнської культури. Разом з тим, сучасні процеси розвитку культури зумо
влюють
трансформацію історичних форм класичного науковотехнічного музею, спрямовують на пошук інноваційних комунікаційних
технологій презентації музеєфікованої науково-технічної спадщини у
взаємозв’язку з розвитком культурних індустрій міського середовища.
Однією з перспективних моделей вирішення вищеозначених проблем
вбачаються Музейно-культурні комплекси, створені на території Про
мислових зон або відомчих Промислових майданчиків, що зі зміною
потреб суспільства втратили свою функцію. Саме такі Музейнокультурні комплекси спроможні комплексно зберігати й транслювати
аутентичні пам’ятки нерухомої й рухомої науково-технічної спадщини в
середовищі, що їх оточує. Однак обгрунтованих принципів, підходів
щодо створення й функціонування в Україні вищезгаданої моделі музеєфікованого середовища, висвітлення його комунікаційних можливос
тей і соціокультурного потенціалу у наявній науковій літературі не ви
явлено. Актуалізація наукової уваги до проблеми сприятиме розширен
ню меж досвіду щодо збереження й раціонального використання над
бань вітчизняної науки в системі сучасних культурних індустрій.
Так, для створення відомчого Музейно-культурного комплексу
Українського фізико-технічного інституту (далі МКК УФТІ) обрано
принцип ревіталізації, затверджений Науково-технічною радою Націо
нального наукового центру Харківського фізико-технічного інституту
(далі ННЦ ХФТІ) в концепції Проєкту ревіталізації Промислового
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майданчику №1 ННЦ ХФТІ від 17.12.2020 р. Там же окреслено мету
створення МКК УФТІ (інноваційне управління інфраструктурою Проммайданчику №1) та першочергові завдання, конкретизовані в проєкті
Дорожньої карти. В основі концепції - поширення історико-культурної
інформації, популяризація базових наукових знань у галузі фізики
передусім серед учнівської молоді та студентів. Слід зазначити, що на
території Проммайданчику №1 ННЦ ХФТІ знаходяться аутентичні
нерухомі об’єкти історико-культурної спадщини (історичні будівлі в
стилі конструктивізму кінця 20-х - 30-х рр. ХХ ст., де свого часу пра
цювали видатні вчені-фізики - Л.Д. Ландау, І.В. Обреімов, К.Д. Сінельников та багато ін.) й науково-технічні артефакти (матеріальне вті
лення наукових та технічних знань у галузі фізики). Тому Проммайданчик №1 ННЦ ХФТІ - знакове не тільки для вітчизняної науки місце, а
й символ свого часу, багатовимірний носій інформації як щодо найяс
кравішого напряму мистецтва авангарду епохи індустріалізації, так й
про всесвітньо значимі наукові відкриття, становлення й рівень розви
тку фізичної науки в Україні, минулу епоху, вже неіснуючу державу,
політичну систему, суспільний уклад тощо. Отже, збереження уніка
льної своєрідності й архітектурного обличчя Проммайданчику №1
ННЦ ХФТІ з наданням йому шляхом ревіталізації нових функцій МКК УФТІ - актуальна, сучасна модель музеєфікації й популяризації
історико-культурної й науково-технічної спадщини. А оскільки Проммайданчик №1 ННЦ ХФТІ функціонує у центрі міста, то часткова
заміна Промислової зони рекреаційною сприятиме ще й підвищенню
комфортності міського середовища.
Соціокультурний підхід до створення МКК УФТІ пояснюється
метою збереження й трансляції науково-технічної спадщини, автенти
чності, ідентичності та характерних для Харкова історико-культурних
ресурсів міського середовища; формування позитивного іміджу як
МКК УФТІ, так і міста; культурного й освітнього середовища соціу
му. Відповідно, такий підхід потребує застосування кластерної моделі
управління (культурний кластер), оскільки саме така модель передба
чає створення мережі партисипативної взаємодії з іншими, зацікавле
ними ревіталізацією унікального, історико-культурного середовища
Проммайданчику №1 ННЦ ХФТІ представниками культурнокреативних індустрій міста, вирішити організаційні проблеми.
Кластерна модель управління МКК УФТІ спрямована на впрова
дження нових форм інтеграції історико-культурної й науковотехнічної спадщини з використанням творчих, креативних рішень,
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; надання нетра
диційних для музейної діяльності послуг; передбачає пошук додатко
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вого, позавідомчого фінансування; створення базових умов для розви
тку туризму в регіоні тощо. Так, у вересні 2020 р. на основі партнерсь
ких технологій на базі матеріальних, інформаційних та рекреаційних
ресурсів Проммайданчику №1 ННЦ ХФТІ завдяки співпраці стейкхолдерів; урбаністичних студій міста; ННЦ ХФТІ; громадських органі
зацій: «Арт-оборона», «Ідеалісти» та ін. проведено Фестиваль конс
труктивізму. Дотримання єдиної маркетингової стратегії кластеру
працювало на імідж МКК УФТІ і міста.
Таким чином, сформований шляхом ревіталізації музейнокультурний простір є зразком раціонального, інноваційного викорис
тання інфраструктури і ресурсів Промислових майданчиків, що втра
тили свої функції. МКК УФТІ - важливий інструмент вирішення стра
тегічних завдань щодо збереження й презентації науково-технічної
спадщини, складова формування позитивного бренд-іміджу м. Харко
ва, розвитку його культурно-креативних індустрій.

ПАВЛО Л О ТО Ц ЬКИ И - ХРАНИТЕЛЬ КОЗАЦЬКИХ М ОГИЛ
Степанець О.О.
Вже минає 370 років з того часу, як на полі Берестецької битви
відгриміли гармати. На острові Журавлиха було збудовано храмусипальницю, де знайшли останній спочинок тлінні останки героїв.
Чимало зусиль було докладено для будівництва пантеону та створення
музею. Це і стало справою всього життя для першого директора Коза
цьких могил Лотоцького Павла Яковича.
Народився Павло Якович восени 1930 р. у с. Пляшева в селянсь
кій сім’ї. Середню школу закінчив у селі Демидівка. З 1949 року пра
цював на різних роботах у місцевому колгоспі імені Б.Хмельницького.
У тому ж році Павло Якович одружився, разом з дружиною вони виро
стили і виховали двох синів. З 1950 по 1953 рр. проходив службу у
лавах Радянської армії, пізніше вчителював у місцевій школі.
Павло Якович Лотоцький був залучений до робочої групи і брав
участь у підготовці нарису про село Пляшева, до тому видання «Істо
рія міст і сіл України. Рівненська область». Зібрані про історію Пляшеви матеріали збагатили і розширили його знання про рідне село, тому
Павло Якович організував у школі краєзнавчий гурток і невеликий
музейний куточок, головною темою якого стала історія Берестецької
битви та історія села Пляшева. З часом історичний куточок перетвори-
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вся у цікавий музей, який постійно поповнювався новими археологіч
ними знахідками різних історичних періодів.
Шкільним музеєм зацікавився завідуючий районного відділу осві
ти М.К. Тищук, який вирішив провести у Пляшевській школі районний
семінар вчителів історії, який відбувся у вересні 1965 року; було про
читано кілька лекцій, потім усі вчителі пішли на екскурсію на «Коза
цькі могили». Підсумком семінару стало рішення його учасників орга
нізувати на «Козацьких могилах» музей на громадських засадах, дире
ктором якого одноголосно обрали Павла Яковича. Завідуючий райвно
обіцяв надавати всебічну підтримку та допомогу і навіть захищати від
свавілля чиновників.
30 вересня 1965 року, зважаючи на думку громадськості і виступи
в тогочасній всесоюзній та українській пресі відомих діячів культури та
мистецтва, а також представників української діаспори, які підняли свій
голос на захист і відродження Козацьких могил, виконкомом Рівненсь
кої обласної ради депутатів трудящих було прийнято рішення №838
«Про відкриття музею-заповідника в селі Пляшева Млинівського райо
ну». Саме з цього документа розпочалася історія створення музею «Ко
зацькі могили» і новий період у житті самого Павла Яковича.
15 січня 1966 року Лотоцького П.Я. було призначено першим
завідувачем і молодшим науковим працівником філіалу Рівненського
краєзнавчого музею «Козацькі могили» [1, с. 34].
17 червня 1967 року у Пляшеві, в офіційній обстановці, було ві
дкрито музей «Козацькі могили». З відкриттям музею Павлу Яковичу
довелося займатися не лише екскурсійною та експозиційною роботою,
а також організацією ремонтно-будівельних робіт, матеріальним за
безпеченням, упорядкуванням території. На нього лягла відповідаль
ність за створення експозиції музею, а також значне екскурсійне нава
нтаження. «Влітку проводили по 250 екскурсій щомісяця, екскурсійне
навантаження у нас починалось з 20 березня і завершувалось10 січня»,
- пригадував сам Павло Якович [2]. Окрім поточних питань,
пов’язаних з діяльністю музею, йому доводилося вирішувати питання,
пов’язані з проведенням реставрації пам’яток архітектури на острові
Журавлиха. А за роки його роботи їх було проведено цілий ряд: у 1972
році реставраторами Київської реставраційної майстерні була викона
на реставрація живопису Георгіївської церкви, у 1987-1989 рр. на цьо
му ж храмі було перекрито куполи та позолочено хрести, а реставрато
рами Львівської міжобласної реставраційної майстерні проведено рес
таврацію іконостасу Михайлівської церкви XVII ст.
Звичайно, одним з найголовніших завдань було поповнити фонди
музею унікальними експонатами, тому у 1970 році розпочинаються
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розкопки під керівництвом доктора історичних наук І.К. Свєшнікова.
Завдяки археологічним дослідженням фонди музею поповнили уніка
льні речі. «Ці знахідки є унікальними, першими достовірними козаць
кими речами, а їх наукове значення збільшує й те, що всі вони мають
точну дату їх останнього вживання - 10 липня 1651. Про окремих з
них ми досі знали лише з дум та історичних пісень» [4, с. 193].
У 1988-1989 рр., коли над «Козацькими могилами» нависла загро
за затоплення, Павло Якович одним з перших став на захист святині. З
метою підняття рівня води на річці Стир на 1,5-2 м для потреб Рівнен
ської АЕС інститут «Союзгіпроводгосп» на замовлення Мінатоменерго
СРСР розробляв проект реконструкції Хрінницького водосховища.
Лотоцький П.Я. був одним з тих, хто рішуче висловив свій протест
проти вирішення народно-господарських питань за рахунок знищення
національних та духовних святинь та цінностей. Було написано ряд
листів-протестів, направлених у різні інстанції, зібрано понад 203 ти
сячі підписів проти будівництва на Рівненській АЕС п’ятого та шосто
го енергоблоків.
У лютому 1989 року, під час свого виступу на звітно-виборних
профспілкових зборах П.Я. Лотоцький порушив питання про необхід
ність відкриття Свято-Георгіївського храму для Богослужінь. 22 груд
ня 1989 року по обласному краєзнавчому музею було видано наказ
№102 про передачу релігійній громаді с. Пляшева Червоноармійського
району Георгіївської церкви та експонатів релігійного культу, що зна
ходилися на обліку в обласному краєзнавчому музеї і зберігалися у
музеї-заповіднику «Козацькі могили». Для передачі приміщення і май
на було створено комісію, до складу якої увійшли працівники обласно
го краєзнавчого музею та музею-заповідника.
Згідно з наказом, в кінці грудня 1989 року усе майно, за збере
ження якого особисто відповідав Павло Якович, в повному переліку
було передано актом релігійній громаді с.Пляшева Червоноармійського району, а 11 січня 1990 року Свято-Георгіївський храм уже було
освячено [3, с. 183].
27 липня 1991 року музею-заповіднику «Козацькі могили» нада
но статус Державного історико-меморіального заповідника «Поле
Берестецької битви» [3, с. 196]. Музей перейшов у безпосереднє під
порядкування Міністерству культури УРСР, пізніше Міністерству
культури України. В цьому ж році міністр культури України призна
чив Лотоцького П.Я. на посаду директора заповідника, на якій він
працював до 1993 року.
Працюючи на посаді завідуючого музеєм, Павло Якович завжди
щиро вболівав за долю заповідника, чітко і точно бачив перспективи
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його розвитку. Він брав активну участь у поповненні фондів заповід
ника новими цікавими експонатами, проводив відвідувачам музею
екскурсії, від яких вони щиро проймалися гордістю за своє минуле,
душею відчуваючи, на якому святому місці вони знаходяться. Розпові
даючи про героїчні події Берестецької битви 1651 року та історію «Ко
зацьких могил» на сторінках періодичних видань, по радіо та телеба
ченню він пропагував невмирущу козацьку славу, любов і повагу до
своєї історичної спадщини.
За сумлінну багаторічну працю на теренах національної культу
ри Павло Якович був нагороджений урядовими нагородами, похваль
ними грамотами, нагрудними значками та медалями. Павло Якович
нагороджений Почесною відзнакою «За багаторічну і плідну працю в
галузі культури». Він став першим лауреатом обласної премії за збе
реження історико-культурної спадщини імені Ігоря Свєшнікова.
23 вересня 1995 року Указом Президента України П.Я. Лотоцькому
було присвоєно звання Заслуженого працівника культури України.
Павло Якович Лотоцький відійшов у вічність на 82 році життя 11 листопада 2012 року. Похований у с. Пляшева. До відзначення 50річчя музею на фасаді будівлі було відкрито меморіальну дошку пер
шому директору, який доклав чимало зусиль, щоб Національний пан
теон «Козацькі могили» не тільки відродився, а й посів почесне місце у
пантеоні слави України.
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ЗАСЛУЖ ЕНИЙ п р а ц і в н и к к у л ь т у р и
ТАШ ЛАЙ ЛЮ ДМ ИЛА БОРИСІВНА (М. МИКОЛАЇВ)
Сугацька Н.В.
Музеї мають велике значення у нашому житті. Вони надійні
охоронці історичної пам'яті та спадщини минулих епох. У них
відбилося життя тих людей, які жили давно і не тільки.
У наш час музей став неодмінним фактором духовного життя,
центром відбору, атрибуції, збереження і експонування історико-

173

культурної спадщини, інститутом формування історичної свідомості та
морально-естетичної культури. Для мільйонів людей це невід’ємний
елемент вільного, духовно насиченого проведення часу, засіб
спілкування з раритетами минулого і сьогодення. Фонди музеїв мають
у своєму розпорядженні безцінні реліквії.
У світі існує безліч різних музеїв, в тому числі і в нашому місті:
Миколаївський обласний краєзнавчий музей, який має філії
(військово-історичний музей ім. О.В. Суворова м. Очаків, Кримка,
музей підпільно-партизанського руху, музей суднобудування і флоту,
Первомайський краєзнавчий музей). У місті також працює
Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна.
На особливу увагу заслуговує музей підпільно-партизанського
руху, який гостинно відкрив свої двері для відвідувачів 29 квітня
1975 р. Старовинний будинок кінця ХІХ ст., у якому розташовано
музей, є пам’яткою історії та архітектури.
Експозиція музею розміщена в одній залі і розкриває основні періоди
Другої світової війни на Миколаївщині у 1941 - 1944 рр. Призовні
повістки з військомату, військові квитки, поштові картки з фронту,
довідки про поранення, військове спорядження та зброя, карта оборони
області свідчать про мужність і героїзм наших земляків у боях з перших
місяців війни, показують стійкість і мужність воїнів 18-ї та 9-ї армій
Південного фронту, які тримали оборону області до 17 серпня 1941 р.
Жорстокий окупаційний режим відображає колекція наказів,
оголошень, розпоряджень, газет німецької окупаційної влади та місцевих
органів за 1941 - 1944 рр., трофейні німецькі фотографії, документи та
речі миколаївців - в’язнів концтаборів та «остарбайтерів», матеріали про
знищення єврейського населення в області.
Інтерес у дитячої аудиторії викликають скрипка та риболовні
снасті, які належали юним підпільникам Шурі Коберу та Віті Хоменку.
Карта-схема дає змогу прослідкувати тисячокілометровий шлях юних
зв’язківців через лінію фронту.
Яскравою сторінкою історії підпільно-партизанського руху на
Миколаївщині є діяльність молодіжної підпільної організації
«Партизанська іскра» села Кримка Первомайського району. Дитячі
фотографії, табелі успішності, атестати, особисті щоденники, одяг та
інші речі «іскрівців» дають уявлення про шкільне життя та уподобання
юних підпільників.
Документи, фотографії, зброя, військове обмундирування та
спорядження висвітлюють наступальні бої 1944 р., в результаті яких
була визволена Миколаївська область і Україна.
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У центрі зали демонструється унікальна колекція стрілецької
зброї періоду Другої світової війни.
Музей підпільно-партизанського руху - переможець першого
Всеукраїнського музейного фестивалю «Музей третього тисячоліття»
у двох номінаціях (заохочувальні премії) (2005 р.) та відмічений
заохочувальною нагородою у конкурсі музейних видань на четвертому
Всеукраїнському музейному фестивалі «Музей і діти» (2015 р.),
переможець ІУ-УІ-го Міжнародних конкурсів «Уроки Голокосту уроки толерантності» (2007 - 2009 рр.), учасник освітньої програми
Міжнародної школи Голокосту музейно-меморіального комплексу Яд
Вашем (Ізраїль, 2008, 2015 рр.), науково-пошукового проекту
«Інтерв’ю зі свідком» Американського музею Голокосту (США, 2008 2011 рр.), Всеукраїнської програми «Портрети сучасниць» Верховної
Ради України та Інституту біографічних досліджень України (2011 р.).
Тривалий час (1985 - 2015 рр.) завідувачкою музею підпільнопартизанського руху на Миколаївщині була Ташлай Людмила
Борисівна (1950 - 2021 рр.) - Заслужений працівник культури України,
лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса, кращий працівник
культури Миколаївської області 2010 р. На роботі у музеї з 1978 р.
Мала численні наукові публікації, автор книг про трагічні події та
героїчні подвиги наших земляків в роки війни на Миколаївщині. В
тому числі написаних і в співавторстві. Книга «Війна і діти» була
відзначена спеціальним дипломом на 4-му Всеукраїнському
музейному фестивалі «Музей і діти».
Учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових
конференцій і семінарів, випускниця Міжнародної школи Голокосту
(Ізраїль), учасник освітніх програм для українських вчителів музейномеморіального комплексу Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль), учасник
науково-пошукового проекту «Усні інтерв’ю українських свідків»
меморіального музею Голокосту (Вашингтон, США), Всеукраїнської
програми «Портрети сучасниць» Комітету Верховної Ради у справах
сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, Українського фонду
культури та Інституту біографічних досліджень. Переможець Першого
Всеукраїнського музейного фестивалю «Музей третього тисячоліття»,
III - VII міжнародних конкурсів «Уроки Голокосту - уроки
толерантності». Нагороджена відзнаками Міністерства культури і
мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури»,
«За досягнення в розвитку культури і мистецтв».
Ташлай Людмила Борисівна залишила вагомий слід в історії
музейної справи.
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СПАДКОЄМНІСТЬ, АБО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, 46 РАКЕТНА!
Тарасенко Л.П.
Десятки тисяч зацікавлених відвідувачів з усього світу щороку
прямують до історичної пам’ятки протистояння ядерних держав музею Ракетних військ стратегічного призначення, аби доторкнутися
до історії особливого виду військ, подивитися на справжню ядерну
зброю, дивуючись генію конструкторської думки, та зрозуміти масш
таби загрози, яку вона несе, оцінивши, разом з тим, колосальний вне
сок України в ядерне роззброєння. Це єдине місце в світі, де унікальні
і, свого часу, надтаємні бойові ракети разом з інфраструктурою їх за
пуску зібрані в одну експозицію, що розповідає про особливості умов
експлуатації ракетних комплексів, спеціальних засобів бойового
управління та зв’язку, про воїнів-ракетників, - тих, хто в мирний час
виконував бойові завдання особливої державної важливості.
Щоправда, ще якихось двадцять років тому і мріяти не можна було
про відвідання подібного засекреченого об’єкта - тут знаходилася одна з
бойових стартових позицій уніфікованого командного пункту 46-ї ракет
ної дивізії, яка за історично невеликий період існування пройшла склад
ний, але звитяжний шлях становлення, розвитку та ліквідації.
А починалося все навесні 1941 року, коли у складі 16-го стрілець
кого корпусу Прибалтійського військового округу в литовському місті
Каунас формувалася 188-та стрілецька дивізія. З 22 червня 1941 року вона у складі 16-го стрілецького корпусу 11-ї армії Північно-Західного
фронту. У 1944 році у складі 37-ї армії дивізія визволяла Україну. За
участь у форсуванні Дніпра їй присвоєно почесну назву «Нижньодніп
ровська». Під час штурму міста Кривий Ріг 188-а Нижньодніпровська
стрілецька дивізія за відмінні бойові дії та масовий героїзм нагородже
на орденом Червоного Прапора.
Цікаво, що навесні 1944 року воїни дивізії з важкими боями зві
льняли від фашистів міста Роздільна, Балта, Вознесенськ, а з часом тут
будуть дислокуватися частини 46-ї ракетної дивізії. Після низки пере
формувань в 1948 році дивізія стає спочатку 52-ю окремою стрілець
кою Нижньодніпровською Червонопрапорною бригадою, а з часом, в
1953 році, — 188-ю стрілецькою Нижньодніпровською Червонопрапо
рною дивізією, в 1955 р. — 20-ю стрілецькою Нижньодніпровською
Червонопрапорною дивізією, в 1957 р. — 93-ю мотострілецькою Ниж
ньодніпровською Червонопрапорною дивізією (кадрованою), в 1960
році — 29-ю ракетною бригадою. З 1961 року бригада отримала нове
найменування — «46-та ракетна дивізія», увійшовши до 43-ї ракетної
армії у складі трьох полків: 62-го, 434-го та 84-го. Згодом до складу
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дивізії входять ще вісім ракетних полків: 83-й, 115-й, 116-й, 309-й,
355-й; 546-й; 552-й та 593-й.
На озброєнні дивізії в 1959-1962 рр. знаходилися ракети: Р5М(8К51), Р-14У(8К65У), ТР-1(9М76Б),Р-12,Р-12У (8К63,8К63У). З
1969 року до 1970 р. проводиться переозброєння і освоєння нових
бойових ракетних комплексів УР-100 (8К84) та УР-100К(15А20). Про
тягом 1973-1979 рр. на бойове чергування приймаються ракети
УР100Н (15А30) та УР100НУ(15А35). Останнє переозброєння в 19881991рр. відбулося на ракетний комплекс 15ПО60 («Молодець») раке
тами РТ-23УТТХ (15Ж60).У1978р.за освоєння нової техніки, досягнуті
успіхи в бойовій підготовці, дивізія нагороджується орденом Жовтне
вої Революції та двічі (у 1973 та у 1987 рр.) вимпелами Міністра обо
рони СРСР «За мужність і військову звитягу».
Першим командиром дивізії був генерал-майор Колотій Олек
сандр Ілліч (22.07.1961—23.11.1962). Потім, передаючи естафету один
одному,
йшли:
генерал-майор
Гаврилов
Герман
Дмитро
вич (23.11.1962—05.09.1966), генерал-майор Лапшин Микола Васи
льович (05.09.1966—25.12.1970), генерал-майор Шабельник Іван Ми
хайлович (25.12.1970—08.09.1975), генерал-майор Сергєєв Ігор Дмит
рович (08.09.1975— 10.08.1978), генерал-майор Регентов Юрій Павло
вич (10.08.1978— 15.08.1982), генерал-майор Горинцев Василь Васи
льович (15.08.1982— 31.07.1986), генерал-майор Толубко Володимир
Борисович (31.07.1986—27.11.1990), генерал-майор Філатов Микола
Михайлович (27.11.1990—09.08.1994), генерал-майор Ілляшов Олек
сандр Авксентійович (09.08.1994—22.03.2000), полковник Вайлупов
Олександр Михайлович (22.03.2000—27.09.2002).
Значення історичного етапу існування 46-ї ракетної важко навіть
переоцінити. Проте, у 1993-2002 рр. дивізія, у складі дев’яти полків,
чотири з яких мали на озброєнні БРК, оснащені 40 МБР РС-18 (ББ19”Стілетто”), та п’ять ракетних комплексів останнього покоління з 46
МБР РС-22 (ББ-24 “Скальпель”), що знаходилися на бойовому чергу
ванні в постійній бойовій готовності, починає ліквідаційні заходи із
знищення ракетно-ядерної зброї в Україні і припиняє своє існування...
Але нам пощастило: ніби чарівний птах фенікс, 46 рд відродилася
і призвела до подальшого розвитку вже в новій якості - з «метою збе
реження історії про існування та ліквідацію стратегічних наступальних
озброєнь в Україні» центральну бойову стартову позицію уніфіковано
го командного пункту 309-го ракетного полку 46-ї ракетної дивізії 43-ї
ракетної армії, з наземним обладнанням і різноманітними допоміжни
ми механізмами ракетного комплексу з використанням ШПУ типу
“ОС” (поодинокий старт), було збережено в робочому стані і перетво
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рено в музей Ракетних військ стратегічного призначення - нині філію
Національного військово-історичного музею України. Відтепер музей,
метою якого є відтворення музейними засобами військової історії,
бойової діяльності військових ракетних формувань та Збройних Сил
України, продовжує славні традиції дивізії, веде плідну роботу з ветеранами-ракетниками, служить дієвим засобом формування у молоді
поваги до бойових національних традицій. Можна по-різному тракту
вати вплив тих чи інших подій, які відбулися за ці роки, але професіо
налізм ракетників, система озброєння, інфраструктура дивізії завжди
викликали і викликатимуть почуття гордості, тому нашим головним
завданням є питання актуалізації музейними засобами військово технічної спадщини та введення її у суспільне життя.
Цього знаменного дня хотілося б згадати всіх тих, хто був приче
тний до історії загальнодержавної відповідальної справи захисту краї
ни, адже за роки існування дивізії пройшли школу служіння Вітчизні
тисячі військовослужбовців.
Музеєм РВСП разом з ветеранською організацією зроблено вели
ку роботу, аби знайти та запросити на святкування ювілею дивізії тих,
хто проходив службу в 46-й ракетній дивізії, - адже доля їх розкидала
по всьому світу. На гостей святкування чекає, як завжди, цікава екску
рсія експозиціями музею, можливість згадати кращі роки свого життя.
Окрім цього, організатори свята підготували низку заохочувальних
заходів, але поки що про них говорити не будемо, - нехай це зали
шиться приємним сюрпризом на день святкування.
Вітаємо весь особовий склад родини 46-ї ракетної дивізії, ветеранів-ракетників з ювілеєм - їх є з чим привітати, їм є що згадати, - та
бажаємо всім миру, здоров’я, щастя, міцності духу та всіляких гараз
дів. І до зустрічі в музеї Ракетних військ стратегічного призначення!

ОНОВЛЕННЯ ЕКСПОЗИЦ ІЇ ВІДДІЛУ ІС ТО РІЇ
АВІАЦІЇ І КОСМ ОНАВТИКИ В ДПМ ПРИ КПІ
ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО В 2020-2021 РОКАХ
Татарчук В.В.
Кожна промислово розвинена держава має або прагне мати свої
національні технічні музеї. У заснованому в 1898 р. Київському полі
технічному інституту (КПІ) як вищому навчальному закладі нового
типу прагнули у своїй діяльності поєднувати різноманітні форми на
вчання, не зосереджуючись суто на теоретичній частині, а використо
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вувати всі можливі для цього наочні засоби для кращого засвоєння
студентами матеріалу. Музейні колекції, зібрані насамперед зусиллями
викладачів і самих студентів, відігравали при цьому значну роль.
Окремі «предметові музеї», створені в КПІ у 1900-1910 рр., відігравали
важливу роль як складова частина навчального процесу. Впродовж
всього ХХ ст. здійснювалися чисельні спроби організувати в інституті
технічний музей. Лише 29 травня 1995 р. у зв’язку з відзначенням 100річчя КПІ на базі Республіканського музею ливарного виробництва
був створений Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» (По
станова Кабінету Міністрів № 360). Музей відкрив свої експозиційні
зали для відвідувачів 11 вересня 1998 р. Сьогодні Державний політех
нічний музей - єдиний в Україні заклад, де представлено історію ста
новлення основних галузей вітчизняної техніки, внесок України в істо
рію розвитку техніки у світі.
14 травня 2008 р. у реставрованій та відновленій частині будівлі
колишніх авіаційно-автомобільних майстерень відкрився відділ музею
«Історія авіації та космонавтики» імені Ігоря Сікорського. Цього ж дня
на площі перед новим відділом музею відкрито єдиний у світі
пам’ятник авіаконструктору І.І. Сікорському (автор - заслужений ску
льптор України М. Олійник). Експозиція розділу історії авіації і кос
монавтики ДПМ, що до того часу перебувала на основній музейній
площі, була значно поповнена і розширена.
За більш ніж 10-річний період роботи - 2008-2021 рр. - саме від
діл Історії авіації і космонавтики ДПМ поповнювався найповніше, про
що автор неодноразово робив доповіді на попередніх конференціях.
В розділі «Авіація» основний акцент зроблено на історію заро
дження цієї галузі техніки в Україні, що без перебільшення пов’язана
саме з КПІ. Згодом Україна дала цілу плеяду видатних авіаконструкто
рів та льотчиків і мережу потужних авіаційних підприємств.
В рамках Всеукраїнської конференції «Український технічний
музей: історія, досвід, перспективи» автор неодноразово писав і висту
пав із доповідями про змьіни, що відбувалися у роботі Відділу історії
авіації і космонавтики за 12-річний період роботи. Останні великі змі
ни мали місце влітку 2020 р., коли 27 липня 2020 р. відбулося урочисте
відкриття оновленої експозиції в розділі історії авіації, в якій на ново
му експозиційному обладнанні були представлені результати багаторі
чної співпраці університету з такими авіакомпаніями, як ДП «Анто
нов», «Прогрестех-Україна», « Б о е і^ Україна» та «Аеропракт» [1].
Відкриттю оновленої експозиції передувала титанічна 1,5-річна
робота, що розпочалася в січні 2019 р. В підготовці оновлення експо
зиції взяли участь працівники ДПМ - директор музею Писаревська Н.В.,
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вчений секретар Ільясова Л.С., співробітники відділу історії авіації і
космонавтики завідувач Болтенко О.С., н.с. Грачов С.І., співробітники
відділу історії КПІ н.с. Бакаєва Л. А, м.н.с. Баштова Л.С., завідувач від
ділу Татарчук В.В., а також завідувач фондами музею Москалець А.І.
Всього до музею було передано понад 30 моделей літаків від про
відних авіакомпаній світу [2].
Кожен із запрошених гостей - керівників авіакомпаній - відзначав
важливу роль співпраці університету з ними у справі підготовки майбут
ніх авіафахівців. Так, президент ДП «Антонов» Олександр Лось зазначив,
що з 1947 р. фактично «авіаційна наука та авіаційна практика розпочина
лися на цій території сили, недалеко від КПІ. «Антонов» є найбагатшою у
світі авіабудівною компанією за кількістю розроблених базових типів
літаків - близько 30, а базових модифікацій кілька сотень. На сьогодні
літаків під маркою „Антонов“ випущено понад 22 тисячі» [1].
Створена у 2007 р. компанія «Прогрестех-Україна» є найбільшим
у Східній Європі постачальником послуг для компанії Boeing і входить
до складу міжнародного холдингу Progresstechgroup, котрий консолі
дує інженерні центри в Європі і Північній Америці та має 14 офісів по
всьому світу. Компанія спільно із провідними університетами втілила
комплекс освітніх проектів і програм дуального навчання для фахової
підготовки кваліфікованих інженерів та їхнього працевлаштування в
Україні [3]. Компанія співпрацює з університетом з 2012 р. У 2014 р.
було відкрито навчальний центр, обладнаний сучасною комп’ютерною
технікою, надавши студентам доступ до сучасного інженерного про
грамного забезпечення. 2016 р. до центру долучилась компанія
«Boeing Україна». У «Прогрестех-Україна» сьогодні працюють понад
300 випускників університету. Директор компанії Антон Кульчицький
підкреслив, що «компанія демонструє, що в Україні мож на розвива
ти високі технології» [1].
Основний партнер і замовник «Прогрестех-Україна» - компанія
«Boeing Україна». За словами її генерального директора Олексія Стєпіна, передані до музею експонати «... віддзеркалюють все, що робить
Boeing. Одна з найпотужніших ракет-носіїв, відомий усім транспортер
Space shuttle, в розробленні якого брали участь інженери Boeing. Це
продукція оборонного сектора. Недавно ми представили новий експо
нат і пишаємось ним, адже інженери КБ Boeing тут, в Києві, брали
участь у створенні літака Boeing 777Х. Загалом в компанії на цей час
працюють понад 20 випускників КПІ» [1].
Окремим стендом представлені моделі українського підприємства-виробника надлегких літаків «Аеропракт» (засноване у 1991 р.
конструкторами ОКБ ім. О.К. Антонова Юрієм Яковлєвим та Олегом
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Литовченком). Перший літак компанія продала 1993 р. в Угорщину. За
неповні 30 років існування компанія виготовила більш як 1 200 літаків
і продає їх по цілому світові. Компанія виготовляє 7 літаків щомісяця і
є найбільшим виробником літаків в Україні. Велика увага приділяється
технології виготовлення: літаки мають бути безпечними, міцними та
доступними. За словами одного із засновників і генерального констру
ктора виробничого підприємства «Аеропракт» Юрія Яковлєва, «у ком
панії працюють інженери - випускники КПІ. Нещодавно ми почали
роботу над створенням студентського конструкторського бюро, яке
вже працює на базі КПІ» [1].
Впродовж літа-осені 2020 р. біля Відділу історії авіації і космона
втики була проведена величезна робота зі створення скверу для відпо
чинку. З самого початку в майбутньому сквері передбачалися темати
чні елементи, зокрема встановлення експонатів, пов’язаних з авіацією і
космонавтикою [4].
На жаль, ці шляхетні наміри мали, на думку автора, ознаки не
компетентності і байдужого ставлення до історії. Без належного істо
ричного пошуку і аналізу архівних джерел, влітку 2007 р. унікальна
будівля авіаційно-автомобільних майстерень, збудована ще в 1916 р., в
якій понад 100 років тому на замовлення військового відомства для
потреб фронту Першої світової війни виконувалися ремонт автомобі
лів і аеропланів, і виробництво їхніх окремих частин, була знесена. І на
її місці тепер буде сквер. Те приміщення, де зараз розташовується
відділ історії авіації і космонавтики ДПМ - фактично прибудова 1920
х років. Водночас подекуди продовжує експлуатуватися міф про те, що
саме тут, в «авіагаражі КПІ» Ігор Сікорський конструював і будував
свої перші аероплани...Нова зона відпочинку отримала назву Скверу
імені Піонерів авіації [5].
Життя складається не тільки з приємних митей - не обходиться і
без втрат. На жаль, 26 жовтня 2020 р. пішов з життя перший завідувач
Відділу Історії авіації і космонавтики Олександр Сергійович Болтенко
(1942-2020) - підполковник у відставці, начальник Комплексу передстартової підготовки космонавтів на космодромі Байконур, «Заслуже
ний випробувач Байконуру», голова Центральної ради ветеранів кос
модрому Байконур України, на якому він прослужив більше ніж 20
років, обслуговуючи пускове устаткування і беручі участь у підготовці
та пуску балістичних ракет 8К75Р-9 конструкції С.П. Корольова.
1969 р. його призначили начальником розрахунку ракетних двигунів
корекції та гальмування автоматичних міжпланетних станцій (АМС).
Згодом О.С. Болтенко став командиром експлуатаційно-технічної ро
ти, бійці якої обслуговували всі системи життєзабезпечення військо
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вих частин і стартових споруд Байконуру. Олександр Сергійович був
організатором чисельних заходів, присвячених історії космонавтики круглих столів, зустрічей з ветеранами галузі, візитів до університету
космонавті колишнього СРСР і т.п. Саме завдяки йому колекція музею
була наповнена унікальними експонатами [6].
Серед перспективних планів розширення експозиції музею і пе
редачі нових експонатів відомий меценат, президент Всеукраїнської
громадської організації «Український військово-історичний музей»
Анатолій Шумський, який займається колекціонуванням військової
техніки, а також військових і цивільних транспортних засобів, висло
вив готовність передати один із своїх експонатів - літак Ан-2 - на
відповідальне збереження до університету як музейний експонат.
Ан-2 (розм. «Анушка, «Кукурузник») - радянський легкий бага
тоцільовий літак, який використовується як сільськогосподарський,
транспортний, навчальний, пасажирський літак і перебуває на озбро
єнні ВПС багатьох держав. Початок виробництва Ан-2 - 1948 рік.
Перший виробник - Завод № 473 у Києві (ДП «Антонов»). Багато літа
ків експлуатуються понад 40 років і досі. Занесений до Книги рекордів
Гінеса як єдиний у світі літак, що випускається вже понад 70 років.
Всього випущено приблизно 18 тис. машин.
Літак не був в експлуатації понад 20 років. На його зовнішній ви
гляд вплинули час і погодні умови. Виконання реставраційних робіт
фахівці заводу «Антонов» взяли на себе і планують завершити орієн
товно до 31 травня 2021 р. - до 75-річчя організації Дослідно конструкторського бюро О.К. Антонова, - що дасть можливість презе
нтувати його для усієї спільноти університету та відвідувачів. Літак
передається на зберігання абсолютно безкоштовно і буде розміщений
біля енергокрила першого корпусу як продовження ансамблю з літака
Як-40 і гелікоптера М і-2 [7].
Музей є своєрідною візитівкою КПІ ім. Ігоря Сікорського: його
відвідують почесні гості, студентська і шкільна молодь. Тут відбува
ються різноманітні наукові і розважальні заходи. Площі музею слугу
ють фоном для зйомок документальних і художніх фільмів, телевізій
них і радіо сюжетів. І відділ історії авіації і космонавтики є однією з
перлин ДПМ, а майже 13-річний досвід його роботи у справі популя
ризації історії авіації і космонавтики заслуговує на повагу; а зараз,
після оновлення експозиції, дозволяє презентувати глядачам підготов
ку в університеті авіафахівців, а також співробітництва з провідними
авіакомпаніями України та світу на сучасному етапі.
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М УЗЕЙ « к о с и и

к а п о н ір » н а ш п а л ь т а х г а з е т

Тимошенко В.К.
Однією з важливих та актуальних проблем історичної науки є до
слідження періодики, своєрідної скарбниці подій і фактів, зосереджен
ня величезної кількості матеріалів, що у сумі становлять багату джере
льну базу для вивчення розвитку музейної справи.
Проблематика опублікованих матеріалів на шпальтах газет та жу
рналів досить різноманітна. Так, у журналі «Глобус» у №16 за 1929 рік
у статті Бахтинського Ф. «Косий капонір» розповідається про те, що у
ньому живуть люди, яким дітися нікуди і де є вільне місце зберігають
ся речі. В іншому журналі «Глобус» у №16 за 1930 рік автор Данькевич В. у статті «Косий капонір» наголошує, що ця пам’ятка руйнуєть
ся, там оселилися старці, безпритульні, зникає багато цінного як істо
ричної пам’ятки. Так пішов на паливо стовп, на якому було вирізано
прізвища страчених, стиралися записи в ’язнів на стінах. В 1930 році
приміщення «Косого капоніру» і територія біля нього були оголошені
історико-революційним заповідником та передані музею Революції як
філіал музею, в якому була представлена експозиція «В’язниця, катор
га, заслання». Експозиція була створена по історії «Косого капоніра»
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як царської тюрми на основі матеріалів її в ’язнів та матеріалів в ’язнів
Лук’янівської тюрми.
Стихія репресій у 1930 роках, що почалася в країні, не оминула і
працівників музею Революції. Майже весь керівний склад дирекції і
його наукові працівники були репресовані. Восени 1940 року постано
вою київського облвиконкому музей Революції було закрито і всі його
експонати передані Історичному музею.
Пройшли роки і на забуту пам’ятку культури «Косий капонір»
почали звертати увагу. З ’являються публікації у пресі, щодо збере
ження історико-культурної спадщини. Так, у газеті «Вечірній Київ»
за 1 жовтня 1955 року була надрукована стаття «Косий капонір»,
автор якої науковий працівник Державного історичного музею Панькова Р. У статті йде мова, що «Косий капонір» спочатку був оборон
ною спорудою, потім був перетворений на в ’язницю, далі йде опис
приміщення з середини. Закінчується стаття словами: «Шкода, що
Управління культури, виконкому міської Ради не вживає заходів для
того, щоб зберегти цей цінний історичний пам’ятник, уникнути його
передчасного руйнування».
До 50-річчя Великого жовтня на шпальтах газети «Вечірній Київ»
за 6 липня 1966 року була надрукована стаття кореспондентів РАТАУ
«Таємниця Косого капоніру», де автори розповідають, що «Косий
капонір будувався як оборонна споруда, за своїм призначенням не
використовувався і був перетворений у в’язницю. Також у статті йде
мова про його в ’язнів. У серпні 1930 року він становиться філіалом
музею Революції. У 1940 році Київський музей Революції було
об’єднано з Історичним музеєм УРСР і всі його фонди були передані
йому. В Київському державному Історичному музеї зберігається ди
ван, карета, ключ.
У роки окупації Києва німцями експозиція «Косого капоніру» бу
ла знищена та значного руйнування зазнало саме приміщення, його
було використано як конюшню. В післявоєнні роки будівля викорис
товувалася різними господарськими організаціями. Громадськість
міста Києва, особливо старі більшовики, неодноразово порушували
питання про відновлення «Косого капоніру як історико-революційної
пам’ятки. Враховуючи побажання трудящих, Рада міністрів УРСР 28
вересня 1967 року прийняла постанову за № 633 «Про відновлення в
місті Києві музею «Косий капонір» - філіалу Державного історичного
музею УРСР». Перед музейними працівниками постало завдання роз
шукати документальні матеріали, потрібні для реконструкції «Косого
капоніру», для створення музейної експозиції, що відбивала б історію
цієї пам’ятки та революційні події, пов’язані з нею. Особливу зацікав
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леність дослідника викливають матеріали газет та журналів, на шпаль
тах яких висвітлювалися шляхи реставрації та побудови експозиції.
В 1970 році у №2 в «Українському історичному журналі» була
надрукована стаття Чудновської І.М. «Косий капонір». Автор розпові
дає, яка була проведена пошукова робота. План та креслення КиєвоПечерської фортеці було виявлено в Москві в Центральному держав
ному воєнно-історичному архіві (ЦДВІА) СРСР. Вивчення цих та ін
ших документів архіву, а також деяких матеріалів Центрального дер
жавного архіву УРСР у місті Києві дозволило скласти плани архітек
турно-реставраційних робіт та уточнити деякі важливі відомості з
історії самої пам’ятки. Насамперед було встановлено дату побудови
«Косого капоніру». Також у ЦДВІА СРСР зберігалася справа Київсь
кої інженерної команди за 1863 рік про пристосування капонірів у
Госпітальному укріпленні для утримання в них арештантів, а також
казематів в Прозоровській башті і в редюїті №1 для утримання польсь
ких інсургентів. За знайденими в архіві кресленням «По Київській
фортеці. Про виконання в 1865 році роботи для пристосування капоні
ру для розміщення за категоріями підсудних арештантів». На той час
приміщення було перебудоване: устатковано п’ять камер для розмі
щення польських повстанців за визначеними категоріями та три служ
бові кімнати. Такий вигляд в ’язниці зберігався і далі, і саме за цим
планом було розроблено проект реставрації приміщення музею «Косий
капонір». Автор цієї статті Чудновська І.М., історик, була науковим
консультантом по створенню експозиції музею.
У 1970 році на шпальті «Українського історичного журналу» у
№6 була надрукована стаття Стрельського Г.В. «Ще раз про «Косий
капонір» і його в ’язнів». Дана розвідка продовжує вже порушене на
сторінках журналу («Український історичний журнал» 1970 року №2)
питання про «Косий капонір» та поповнює дані про героїчних в ’язнів
та революційні події, з якими пов’язана їх діяльність. Отже, як свід
чить аналіз публікації, однією з провідних тем в українській пресі у
даний період було збереження історико-культурної спадщини та від
будові історико-революційної пам’ятки «Косий капонір». Про це підт
верджує і стаття архітектора Сигалова М. «Косой капонир», надруко
вана у журналі «Архитектура и строительство» у №1 за 1987 рік, де
автор підкреслює, що Госпітальне укріплення являється частиною
Київської фортеці і, що як пам’ятник архітектури і зразок фортифіка
ційного мистецтва воно заслуговує на те, щоб бути взятим під охоро
ну держави. Безперечно, предметом особливої уваги радянської преси
була не тільки підготовка, а й урочисте відкриття 24 вересня 1971 року
історико-революційного і архітектурного пам’ятника-музею «Косий
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капонір» філіалу Державного історичного музею УРСР. Повідомлення
про це з ’явилося на шпальтах періодичних видань: газета «Радянська
Україна» від 24 вересня 1971 року стаття автора Хмари В. «Каміння не
мовчить», газета «Вечірній Київ» за 25 вересня 1971 року автора Всеволоденко А. «Побачення з вічністю».
Викликає зацікавленість інформація автора статті Хмари В. за
1971 рік №219 «Каміння не мовчить» про те, що кілька років група
фахівців на чолі з завідуючою музеєм «Косий капонір» - філіалом
Державного історичного музею Української РСР у Києві Ноземцевою
О.О. ретельно збирали все, що могло б вірогідно відтворити його
будні. Повідомлення про відкриття музею було передано і РАТАУ вісник Республіканської інформації. У зв’язку з цією подією у музеї
відбувся мітинг.
Слід зазначити, що тогочасна газетна періодика досить часто
вміщувала матеріали про діяльність музею. Особливо широкого резо
нансу набуло міроприємство - «День революційних традицій». Про це
було надруковано на шпальтах газети «Вечірній Київ» за 4 липня 1981
року у №154. Автор статті «Немеркнучий подвиг» співробітник музею
Жихарєва В.К. (Тимошенко В.К.) розповіла, що «День революційних
традицій» було присвячено вшануванню пам’яті солдатів Київського
гарнізону, страчених за участь у повстанні 4 червня 1907 року. Про
виставкову діяльність музею розповідалося на шпальтах газети «Ра
дянська Україна» за 5 липня 1981 року у №153. Автор статті «Розпові
дають фотолистівки» Стрикун Л.Г. (Блюміна Л.Г.), співробітник му
зею «Косий капонір». Виставку було присвячено 1500-річчю міста
Києва, яка складалася з 200 фотолистівок з краєвидами дореволюцій
ного міста Києва. Експозицію було створено за матеріалами збірки
відомого києвознавця Киркевича В.
Інформацію про виставку надруковано було і у газеті «Прапор кому
нізму» за 17 липня 1981 року у №166 у статті Терещенко М. «Виставка у
музеї». Виставку організували міська організація товариства книголюбів
та спеціалісти музею. У серпні повинна бути відкрита друга частина ви
ставки - «Київ - столиця Радянської України». Було видано спеціальний
каталог-путівник, упорядкований головою ради книжкової графіки прав
ління товариства книголюбів УРСР Бердичевським Я.І.
«Митинг в Косом капонире» - під таким заголовком у газеті
«Красная звезда» за 2 серпня 1983 року у №176 була надрукована
стаття полковника-інженера Ляпкало Б., у якій автор розповів про те,
що на території музею відбувся «День революційних традицій», на
якому були присутні воїни гарнізону, представники заводів: «Арсе
нал», «Ленінська кузня». Це міроприємство було присвячено пам’яті
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11 розстріляних учасників повстання у Києві 4 червня 1907 року. М о
лодшим серед розстріляних був 24-річний унтер-офіцер Тихон Клімов.
У цей день сюди прийшли його онуки: генерал-майор І. Клімов, майор
В. Клімов і контр-адмірал Кокоткін С. На мітингу виступили предста
вники міста, ветерани партії, письменники.
6 січня 1982 року на шпальтах газети «Вечірній Київ» була надруко
вана стаття Т. Дмитренко «Київський Шліссельбург», у якій йде мова, що
«Косий капонір» це була спочатку оборонна споруда, згодом перетворена
на військово-політичну в’язницю та хто відбував у ній ув’язнення. За
жорстокий режим його називали «Київський Шліссельбург».
Українська преса, як ми бачимо, регулярно інформувала читачів
про всі події, які відбувалися у музеї.
Наукові працівники постійно працювали в архівах аби поповнити
фонди новими матеріалами згідно тематики музею.
Так, у газеті «Правда України» за 9 лютого 1985 року у №34 була
опублікована стаття Лук’яненко В. «Непокоренные из Косого капоні
ра». У статті автор повідомляє, що експозиція Київського музею «Ко
сий капонір» поповнилася новими експонатами. Це передсмертні лис
ти учасників повстання у Києві 4 червня 1907 року 21 саперного бата
льйону та 41 селенгінського полку. Після придушення повстання
утримувалися під вартою у «Косому капонірі», про це свідчили мате
ріали військово-польового суду.
Непростим був пошук нових документів у архівах старшого нау
кового працівника музею Жихарєвої В.К. (Тимошенко В.К.) і завідую
чої науково-дослідним відділом Жигалкіної Т.Є. Кропітка робота увін
чалася успіхом. Було знайдено два листа, які написали сапери перед
розстрілом. Один лист написаний Дигусаром О. і підписаний його
товаришами саперами, а другий написаний Швецом П. А спочатку
вдалося знайти родичів одного із розстріляних саперів Клімова Т.
У газеті «Прапор комунізму» за 20 січня 1985 року була надруко
вана стаття «И Юный Октябрь впереди» до 80-річчя Революції 1905
1907 років у Росії. У статті подаються світлини: фрагмент експозиції
музею, який відтворює події, пов’язані з повстанням саперів під керів
ництвом Жаданівського Б.П., а також фото ветеранів партії Бальченко
Б.А., Петровський О.Д, Єфімов В.В., фото експозиції музею «Арсе
нал», яка присвячена подіям Першої російської революції.
На шпальтах газет постійно друкувалися статті науковців музею
під промовистими назвами: «Виставка «Сила плакатів»» автор Міцель
М., газета «Прапор комунізму» за 23 червня 1985 року; «И минуле
близько», автор Іваненко О., газета «Вечірній Київ» за 13 серпня 1985
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року; «Священі реліквії «Косого капоніру»», газета «Культура і життя»
за 25 серпня 1985 року, автор Блюміна Л.Г.
Статті про музей були надруковані і в інших республіках. Так, 16
вересня 1981 року у газеті «Красное знамя», Вильнюс, орган ЦККП
Литви, була надрукована стаття Міцеля М. «Памятник героической
борьбе за Нашу и Вашу свободу». Про діяльність музею по створенню
виставок, обновленню експозиції, проведенню масових міроприємств,
науково-практичних конференцій розповідалося в передачах по радіо
та телебаченню. Багато уваги науковим колективом музею приділяло
ся науково-дослідній роботі. Працюючи в архівах Москви, Ленінграда,
Києва було знайдено архівні документи, плани, схеми по історії буду
вання та функціонування Київської фортеці, та матеріали про в ’язнів,
які відбували там ув’язнення.
Отже, як свідчить аналіз документального матеріалу, газетна та
журнальна періодика докладно і повною мірою відтворювала найваж
ливіші події в житті музею.
Рішенням Київської Міської Ради народних депутатів і Виконав
чим комітетом від 18 грудня 1991 року №949 «Про перейменування
Історико-революційного та архітектурного музею «Косий капонір» на
історико-архітектурну памятку-музей «Київська фортеця», а 3 травня
2007 року Указом Президента України надати Історико-архітектурній
пам’ятці-музею статус - Національний і надалі іменувати його Націо
нальний історико-архітектурний музей «Київська фортеця».
І на теперішньому етапі музей проводить велику науково дослідну роботу з виявлення нових матеріалів з історії фортифікації.
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РЕ П РЕ С ІЇ В МУЗЕЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Тимошенко Н.М.
На початку ХХ століття репресій зазнали музеї і музейні праців
ники. В постанові ВЦВК і РНК РРФСР «Про музейне будівництво» від
20 серпня 1928 року підкреслювалось, що вся робота музеїв повинна
сприяти загальним завданням розвитку індустріалізації та колективіза
ції сільського господарства. Одночасно вказувалось на «рутину і неза
довільне відображення завдань соціалістичного будівництва» в музеях.
Під репресії потрапила третини працівників центральних музеїв
УРСР, і майже кожного четвертого музейного співробітника було зня
то з роботи, заарештовано, страчено. Протягом 1932 року музеям про
понували розгорнути експозиції, які б «висвітлювали діяльність партії
як керівного органу соціалістичних перетворень».
13 серпня 1925 року постановою Київського Губвиконкому був
створений Київський обласний музей Революції, як самостійна одини
ця. Він у Києві не мав постійного приміщення і часто переїздив з місця
на місце. Це заважало нормальній роботі музею. Починаючи з 30-х
років музей потрапляє в опалу. Директор музею Рахманінов Юрій
Леонідович боровся за збереження музею. Музей знаходився і на дру
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гому поверсі Маріїнського палацу. В 1932 році музей з фондами вики
дають у церкву, приміщення якої були сирими та непристосованими
для зберігання експонатів. Дирекція музею доповідає про те, що тра
пилось, в ЦК КП(б)У, Раднарком, але виселення не зупинилося. І тіль
ки поставлений перед фактом виселення, секретаріат ЦК КП(б)У пос
тановляє надати музею більш придатне приміщення у місті. І Облкомітет примушує музей переїхати до приміщення клубу заводу «Арсе
нал». Під час переїзду музейні меблі було побито, також були побиті
ящики з літературою та архівними матеріалами. Не раз дирекція му
зею зверталася у партійні та радянські органи, інформуючи про те, що
із-за частих переїздів і жахливих умов зберігання експонатів гинуть
найцінніші реліквії. Також музей знаходився у 5-ти невеличких залах
першого поверху корпусу №30 в Києво-Печерській Лаврі. До 25-річчя
першої Російської революції у 1930 році при Київському обласному
музеї Революції був створений відділ «Тюрма, каторга і заслання»,
який був філіалом Київського обласного музею Революції і знаходив
ся в «Косому капонірі». Експозиція була створена по історії «Косого
капоніра» як царської тюрми, на основі матеріалів в ’язнів «Косого
капоніра» та Лук’янівської тюрми.
Стихія репресій 1935-40 років не минула й працівників музею.
Майже весь керівний склад дирекції і наукові співробітники музею
були репресовані. Це Рахманінов Ю.Р., який працював директором
Київського обласного музею Революції з 1930 року до 16 лютого 1937
року. Все, що тільки було можливо, ця людина зробила для того, щоб
музей не загинув. Але у 1936 році Рахманінова Ю.Л. спочатку було
виключено з членів комуністичної партії, а у 1937 році він звільняється
з посади директора Київського обласного музею Революції і починає
працювати вчителем географії у школі дорослих при заводі «Ленкуз
ня». А вже у 14 вересня 1937 року Рахманінов Ю.Л. був заарештова
ний за обвинуваченням в участі в українській контрреволюційній на
ціоналістичній терористичній організації та військовою колегією Вер
ховного суду СРСР 23 жовтня 1937 року був засуджений до найвищої
міри покарання. І вже на другий день 24 жовтня 1937 року вирок був
виконаний у м. Києві. Відомостей про місце поховання немає. Зам.
директора цього ж музею Соколовського О.О. засудили до вищої міри
- розстрілу з конфіскацією майна. Він був розстріляний в той же день
в який був винесений вирок - 22 серпня 1938 року. Також по справі
«української контрреволюційної національної терористичної організа
ції» проходив зав. з господарської частини Агапеєв Є.С. 17. 11. 1937
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він був засуджений до 10 років виправно-трудових таборів. В 50-х
роках справа «про українську контрреволюційну націоналістичну те
рористичну організацію» була переглянута: Соколовський О.О. і Рахманінов Ю.Л. були реабілітовані посмертно. 16.04.1938 була заареш
тована старший науковий співробітник музею Кононенко Г.К. по об
винуваченню в причетності до право-троцькістської терористичної
організації і проведенні «шкідницької роботи на ідеологічному фрон
ті». 27-28 січня 1939 року Кононенко Г.К за недоведеністю висунуто
го звинувачення по цій справі виправдали.
У 1940 році постановою Ради Народних Комісарів УРСР поста
новою №1358 від 3 жовтня 1940 року постановлено: «Про об’єднання
Київського обласного музею Революції із Центральним Історичним
музеєм і всі фонди передати Центральному Історичному музею». У
1925 році повідомлялося про Київський центральний Історичний му
зей, що заклад, де зібрано найцінніші історичні й культурні пам’ятки,
вже чотири роки зачинений, він поступово руйнується, втрачає експо
нати, перетворюючись на кладовище історичних цінностей.
В результаті репресій, звільнень за політичними мотивами професій
ний і науковий рівень музейників у середині 30-х років різко знизився. В
Білоцерківському краєзнавчому музеї бухгалтер суміщав посади зав. з
господарської частини, касира й наглядача, а з 3 наукових співробітників
був лише один. В Полтавському краєзнавчому музеї, у відділі доісторич
ного суспільства, екскурсії проводив не фахівець-музеєзнавець, а сторожиха-прибиральниця цього закладу Єфросинія Зубченко.
На початку 1933 року був заарештований директор Лаврського му
зею Курінний П.П. В 1924 році він очолив Лаврський музей, з 1925
року був дійсним членом Всеукраїнського археологічного комітету Все
української академії наук (ВУАН), а згодом - його вченим секретарем.
Активно працював над проблемами музейної справи. В червні 1933 року
Курінного П.П. звільнили з-під варти. Його звинуватили в «буржуазно
му націоналізмі». Влітку 1934 року справу було закрито, після чого він
працював старшим науковим співробітником в інституті археології Ака
демії наук (АН) УРСР, а в 1943 році виїхав до Німеччини. В результаті
цих дій весь науковий і технічний персонал музеїв був замінений.
З’являються критичні матеріали на адресу керівників музейних
установ, які не зуміли організувати антирелігійну пропаганду серед
трудящих. Їх загалом чимало, і всі вони вирізняються ідеологічним і
політичним шельмуванням музейних працівників за недостатню бого
борчу діяльність. З огляду на це показовим є допис «Чи довго це буде?»
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у київській газеті «Безбожник» від 5 квітня 1937 року, де з’ясовувалися
причини незадовільної антирелігійної роботи в Українському музейно
му містечку. Знойка В., якого за сумісництвом було призначено заступ
ником директора музейного містечка з наукової роботи, ліквідував у
музеї антирелігійний відділ «Релігія на послугах феодалізму» і замість
нього почав створювати новий відділ - «Історія Лаври». Після цього
виявилося, що його експозиція побудована «по-шкідницькому» і не
відповідає завданням цілеспрямованої антирелігійної пропаганди і усю
антирелігійну пропаганду в музейному містечку фактично зведено до
показу екскурсантам колишніх Лаврських церков і печер.
У Києві восени 1933 року був заарештований Ернст Ф.Л. пам'яткоохоронець, музейний працівник, вчений мистецтвознавець зі
збереження, повернення та популяризації вітчизняної культурної спа
дщини, звинувачений у приналежності до контрреволюційної органі
зації музейників. Написав «Провідник» в 1930 році, в якому йдеться
про Київ і про музеї та щоденник ««Художній відділ» 1925-1933» ро
ки, в ньому можна дізнатися, які експонати надходили в музеї, та що у
Київській фортеці були зруйновані земляні вали, також описувався
стан інших оборонних споруд Київської фортеці. Після трьох років
виправно-трудових таборів Ф.Л. Ернст жив та працював на ниві му
зейництва в Алма-Аті, Уфі. В 1941 році його знову заарештували, а 28
жовтня 1942 року розстріляли. Реабілітований в 1989 році.
Репресії у музеях призвели до згубних наслідків у музейній справі
і до знищення музейних кадрів.
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М УЗЕЙ А РХЕОЛОГІЇ У ПІДВАЛАХ ЦЕРКВИ
БО ГОРОДИЦІ П И РО ГО Щ О Ї НА КИЇВСЬКОМ У ПОДОЛІ
Титова О.М.
Музеям належить особливе місце в цілісній системі культурного
життя будь-якого міста і, особливо, мегаполіса. Вони стали не
від’ємною частиною урбаністичної культури. Певним чином новим
трендом у розвитку історичного населеного місця можна вважати
формування музейно-археологічних комплексів, які стають частиною
його громадського простору, задіяного у соціально-культурній актив
ності містян. Нині в світі актуалізується включення нерухомих
об’єктів археологічної спадщини до простору життєдіяльності сучас
ного суспільства.
Однак такі пам’ятки - одні з найскладніших для експонування та
презентації широкому загалу. Їх необхідно не тільки виявити, фахово
дослідити, ретельно законсервувати, провести, за потребою, реставра
цію (тобто зберегти розкопані рештки), але і ввести у сучасне життя
шляхом використання та пристосування до нинішніх суспільних пот
реб. Для актуалізації археологічної спадщини необхідно визначити її
роль у структурі громадських центрів населеного місця. Важливим є
активне включення нерухомих об’єктів археологічної спадщини до
туристичної мережі на загальнодержавному та регіональному рівнях,
посилення їх освітньої ролі. Не можна забувати при цьому про враху
вання запитів представників різних вікових, професійних груп насе
лення та розвиток додаткових розважальних функцій музейних закла
дів. Різні форми експонування археологічної спадщини у значній мірі
визначаються специфікою самої пам’ятки. Нерухомі об’єкти бажано
показувати в історичному середовищі. Артефакти демонструються у
спеціальних музейних приміщеннях. Доречно, по можливості, поєдну
вати експонування нерухомих пам’яток археології та рухомих архео
логічних артефактів, що здебільшого і відбувається в музейноархеологічних комплексах світу. Це посилює роль музейно культурного кластеру в міському середовищі.
Проблеми актуалізації решток нерухомих пам’яток археології че
рез їх музеєфікацію та включення до сучасного урбаністичного сере
довища знаходяться у колі інтересів зарубіжних і вітчизняних музеєз
навців та пам’яткознавців. Їх висвітленню присвячені публікації моно
графічного та науково-публіцистичного характеру (особливо цікаві
дослідження архітектора А. Мілецького, археолога П. Толочка, куль
туролога Л. Чухрай, музеолога Д. Кепіна, пам’яткознавця М. Левади).
Певні міркування щодо найбільш привабливих для музейного викори
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стання нерухомих археологічних решток міста Києва оприлюднені у
деяких публікаціях автора. Безперечно, одним із найпривабливіших у
сенсі створення музейно-культурного кластеру в міському середовищі
є Києво-Поділ, який складає ядро Державного історико-архітектурного
заповідника «Стародавній Київ» (до його складу входить 346 об’єктів
культурної спадщини).
У свою чергу, історичним, адміністративним, економічним, торгівельним, культурним центром Подолу, починаючи з Києворуської
доби до сьогодення, була і залишається Контрактова площа. Тут зна
ходилося «Торговище» - торгова і вічова площа, відбувалися зібрання
містян - ремісників, купців, пізніше українських козаків, студеїв Київ
ського колегіуму, Києво-Могилянської академії, стояла ратуша - центр
міського самоврядування за Магдебурзьким правом, навколо мешкали
війти та інші почесні і заможні городяни. Недаремно саме на цій пло
щі, в її південно-західній частині, у підніжжя Замкової гори (нині - на
розі вулиць Покровської, Костянтинівської та Притисько-Микільської)
у 1131(2)-1135(6) роках було побудовано муровану церкву Успіння
Богородиці Пирогощої.
Далі коротко зупинимося на історії функціонування, руйнації, ві
дбудови та значення в громадському і культурному житті Києва вказа
ної церкви і перспективах використання її підвалів, пояснюючи дореч
ність створення тут музейно-археологічного закладу як частини гро
мадсько-культурного простору в урбаністичному середовищі.
Закладено церкву Богородиці Пирогощої було за сина Володими
ра Мономаха Мстислава. Завершено будівництво за його брата Ярополка. Навіть назва церкви засвідчує її зв’язок із купецтвом - за літопис
ними даними, побудована їхнім коштом. Так вона і залишалася протя
гом своєї майже 800-літньої історії центром не тільки релігійного, а й
громадського життя мешканців Подолу. Сюди, повертаючись із поло
вецького полону, завітав герой «Слова о полку Ігоревім» князь Ігор
Святославович. Нею опікувався магістрат. У храмі і на навколишньо
му цвинтарі ховали війтів та інших представників верхівки. Старостою
церкви був батько відомого архітектора І. Григоровича-Барського. У
1613-1633 рр. тут знаходилася кафедра Київських православних мит
рополитів. Тут діяли школа, сирітський притулок, лікарня для незамо
жних, міський архів. У 1934 р. відновлено кафедру митрополита УПЦ
І. Павловського.
Церкву кілька разів руйнували і відбудовували: 1240 р. зруйнова
но військом хана Батия; 1474 р. - освячено після відбудови; 1482 р. знову зруйновано кримськими татарами на чолі з Менглі-Гераєм;
1613 р. - реконструйовано у ренесансних формах італійським архітек
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тором С. Браччі; у 70-х роках XVIII ст. - у формах українського бароко
І. Григоровичем-Барським; на початку ХІХ ст. - з елементами класи
цизму першим міським архітектором А. Меленським. 1935 р. церкву
було розібрано. Тобто навіть історія перебудов і добудов цієї церкви
являє собою певний зріз історії архітектури Києва. Достатньо згадати
про те, що храм на початку ХІІ ст. було побудовано під впливом ро
манського стилю, він був першим у місті, спорудженим цілком із цег
ли без використання каменю. Мав вигляд базиліки з трьома навами і
трьома апсидами. Прикрашений фресками, мав підлогу, викладену
мозаїчними плитами.
Вказану реконструкцію давньоруської церкви стало можливим
зробити за результатами археологічних досліджень 1970-х років і,
особливо, 1997-1998 років (К. Гупало, М. Сагайдак, Г. Івакін). Архео
логами було відкрито добре збережені рештки фундаментів (понад 4 м
закладки), стін (до 2 м заввишки), багато цікавих конструктивних еле
ментів. Відкриті руїни законсервовані, їм надано статус пам’ятки істо
рії місцевого значення. Враховуючи визначне значення церкви Бого
родиці Пирогощої для історії та культури Києва, ще з 1972 р. почали
обговорювати можливість її відбудови, зокрема, в рамках проєкту
створення заповідника «Стародавній Київ» (А. Мілецький, П. Толочко), в 1976 р. - у концепції реконструкції Червоної (нині - Контракто
вої) площі (В. Шевченко, Ю. Лосицький). У 1990-х роках було розгор
нуто жваву дискусію серед фахівців і громадськості щодо вигляду
відбудованого храму - за міжнародними правилами, на момент руйна
ції, чи у стилі українського бароко. В результаті, церкву відтворено у
1997-1998 роках у формах давньоруської архітектури з використанням
відповідних матеріалів та будівельних прийомів (концепція Ю. Асєєва,
архітектори В. Шевченко, М. Жариков, В. Отченашко, Р. Кухаренко).
2012 р. розписи церкви освячено патріархом Філаретом. Нині це дію
чий храм Української православної церкви.
У нижньому ярусі церкви було законсервовано та музеєфіковано
рештки фундаменту і стін давньої споруди. До утвореного таким чи
ном підвального приміщення, площею близько 400 кв. м, влаштований
окремий вхід. Музейники та пам’яткознавці ще у процесі реконструк
ції церкви Богородиці Пирогощої розпочали дискусію щодо викорис
тання цього приміщення. Виходячи із світового та вітчизняного досві
ду, було музеєфіковано відкриті руїни (на жаль, зараз вони потребують
термінового втручання реставраторів). Було організовано виставкову
експозицію «Пирогощая - крізь віки». Однак тепер приміщення вико
ристовуються для господарчих потреб священиків УПЦ.
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Останнім часом у Державному історико-архітектурному заповід
нику «Стародавній Київ» обговорюється концепція створення архео
логічної експозиції (музею археології Подолу) у підвалах церкви Пирогощої. Причому з експонуванням не тільки надзвичайно цікавих
артефактів із її розкопок (а це: свічники з фігурними ручками у вигляді
голівок різних тварин, деталі бронзового хоросу, архітектурні деталі,
хрестики-тільники з численних поховань, різноманітні прикраси, фра
гменти кераміки, інших побутових речей), а й з археологічних дослі
джень на Поштовій площі. Думаю, що історія церкви Богородиці Пирогощої, її значення у культурі міста, значущість виявлених під час її
розкопок артефактів дозволяють піднімати питання про створення
саме музею Пирогощої та організацію на його основі культурно
музейного центру як осередку сучасного урбаністичного простору.

М УЗЕЮ М.М. БЕНАРДОСА - 40 РОКІВ.
НА Ш ЛЯХУ ДО Ю ВІЛЕЙ Н О Ї ДАТИ
Ткаченко В.М.
У 2021 році виповнюється 40-років з відкриття єдиного в Україні
музею винахідника електрозварювання, вітчизняного вченого світового
рівня Миколи Миколайовича Бенардоса, якому наша наука в цілому та
історична наука загалом мало приділяють уваги. Адже його погляди,
його напрацювання, його розробки та пропозиції були направлені у
майбутнє, тобто нам з вами. І багато з того, що пропонував Микола
Миколайович, вдалося різним науковцям, дослідникам втілити в життя.
Варто згадати, що створення та відкриття цього музею пов’язане з
відзначенням у 1981 році 100-річчя винайдення електрозварювання
металів. Тож ми відзначаємо і 140-річчя винайдення методу електроз
варювання металів. Його відкриттю у Переяславі сприяла тісна спів
праця колишнього багаторічного генерального директора заповідника
Героя України М.І. Сікорського з Інститутом електрозварювання ім.
Є.О. Патона НАН України. Зокрема, значну допомогу у придбанні
експонатів та створенні експозиції музею надав багаторічний співробі
тник Інституту, а нині доктор історичних наук Олександр Миколайо
вич Корнієнко. Він і сьогодні залишається небайдужим до нашого
музею і його долі. Так, спільними зусиллями був створений музей,
який урочисто відкритий 25 травня 1981 року на березі мальовничого
озера, на території Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини. На відкритті були присутні ряд відомих вчених,
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партійних і державних діячів: академік АН СРСР, заступник директора
ІЕЗ ім. Є. О. Патона Д.А. Дудко, льотчик-космонавт СРСР, перший
електрозварювальник у космосі В.М. Кубасов, академік АН УРСР
Ю.О. Миропольський, доктор технічних наук, один з провідних спеці
алістів Інституту механіки АН УРСР, наш земляк, який багато допоміг
у створенні музеїв Мирного освоєння космосу та М.М. Бенардоса,
Сергій Васильович Малашенко, тоді ще кандидат технічних наук, ке
рівник групи з підготовки до ювілею в ІЕЗ ім. Є.О. Патона
О.М. Корнієнко, вчені-фахівці Інституту електрозварювання ім. Є.О.
Патона, Інституту історії АН УРСР, Київського політехнічного інсти
туту, делегації з Москви, Пермі, Казані, Тбілісі, та ін.
Загалом експозиція музею за своєю структурою поділяється на
три тематичні блоки: побут винахідника (вітальня), показ робочої ат
мосфери дослідника (кабінет, лабораторія, майстерня) та розвиток
електрозварювання. Останній блок - це виставкова зала, у якій спершу
у вітринах демонструвалися металеві знаряддя різних епох, виготовле
ні та зварені ковальським методом. Також здійснювався показ внеску у
технологію зварювання металів російського вченого М. Славянова та
багаторічні розробки передового закладу в цій галузі Інституту елект
розварювання.
У 2009-2012 роках у Музеї було проведено ремонтнореставраційні роботи та під керівництвом наукового співробітника й
багаторічного керівника М.І. Бойка оновлено експозицію. У 2018 році
В.М. Ткаченко створив окремий розділ «Проєкти креслень та винахо
дів М.М. Бенардоса». В експозиції представлено креслення та малюн
ки проєктів і винаходів М.М. Бенардоса в різних галузях промисловос
ті, побуту, сільського господарства та ін. Значна частина розроблених
ним проектів випередили свій час. Та попри цікаві інженерні пропози
ції, вони так і не стали відомими широкому загалу та не використову
валися в господарських потребах. З метою зацікавленості відвідувачів
Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини
музеєм М.М. Бенардоса, на території якого він розташований, створе
но натурну експозиційну композицію зразків зварювання танку ІС-3 та
якорі ковальської роботи.
Досить складним є поповнення такої експозиції сучасними му
зейними предметами у галузі розробок з електрозварки. Обмеженість у
фінансових ресурсах, інколи нерозуміння необхідності придбання того
чи іншого предмета по суті законсервували експозицію на рівні 80-х
років ХХ ст. У перспективі вбачаємо створення нового розділу у музеї,
у якому б можна було б показати життя та наукові досягнення іншої
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відомої особистості, пов’язаної зі створенням нашого музею, а саме
Бориса Євгеновича Патона.
В останні роки популяризуючи та ознайомлюючи відвідувачів з
фондовим зібранням відповідно до профілю музею, у виставковій залі
було продемонстровано виставки: «Винахіднику електрозварювання
М.М. Бенардосу - 175 років. Проєкти креслень» (2017 р.), «Скарби НІЕЗ
«Переяслав»» (з фондових колекцій нумізматики та фалеристики) (2018
р.), «Сучасні апарати та технології зварювання металів» (до 85-річчя
науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання ім.
Є. О. Патона» НАН України) (2019 р.), продемонстровано виставкупрезентацію «Є.О. Патон - видатний вчений у галузі мостобудування та
електрозварювання металів» (до 150-річчя з дня народження
Є.О. Патона»). Проведено ряд тематичних уроків, лекцій на теми: «Му
зей М.М. Бенардоса та Михайло Сікорський»; «Досягнення Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона у зварюванні різноманітних матеріа
лів у ХХ ст.»; «М.М. Бенардос - видатний винахідник другої половини
ХІХ ст.». Вперше, за багаторічну історію Музею, у 2019 році видано
буклет «Музей М.М. Бенардоса» трьома мовами, в якому висвітлено
його експозицію та подано біографію відомого вченого-винахідника.
У 2018 році надано інтерв’ю інтернет-каналу «Крапка» про М.М.
Бенардоса «Забутий геній:.....», який можна переглянути на інтернетплатформі «ЮТУБ».
До речі, останнім часом, з метою реклами музею, знову ж таки у
фейсбуці, на сторінці заповідника викладається фото медалей із зо
браженням Є. Патона, Н. Славянова, М. Бенардоса та низки інших
цікавих експонатів.
Однозначно, що однією зі складових роботи музейного закладу є
його наукова діяльність та публікація статей про матеріали експозиції,
роботу закладу тощо. Свого часу багаторічний відповідальний за експо
зицію музею науковий співробітник М.І. Бойко досить активно брав
участь у Всеукраїнських наукових конференціях з виступами присвяче
ними музею та імені Миколи Бенардоса. Продовжуючи традицію, нами
останнім часом також взято участь у різноманітних Міжнародних та
всеукраїнських наукових конференціях на яких було представлено до
повіді та матеріали про відомого дослідника, експонати музею, колек
ційні збірки. Зокрема, це: «Тематична направленість експозицій НІЕЗ
«Переяслав» та його складової «Музей М.М. Бенардоса»: ретроспектив
ний погляд» (Всеукраїнський Музейний Форум. м. ПереяславХмельницький, 2017) та «Виставкова діяльність як інструмент популя
ризації фондових колекцій музею» (Другий Всеукраїнський Музейний
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Форум. м. Переяслав-Хмельницький, 2019); «Пам’ятки науки і техніки
в експозиції Музею М. Бенардоса» (17-та Всеукраїнська наукова конфе
ренція «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Київ, 2018);
«Уродженець Півдня України Микола Бенардос: забуття та популяриза
ція через музейну експозицію» (XIV (ІІІ) Всеукраїнська наукова конфе
ренція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми регіональної
історії України», м. Херсон, 2019); «М.М. Бенардос - визначний вітчиз
няний учений: минуле і сьогоднішнє через призму музейної експозиції»
(IX Міжнародний конгрес україністів. (До 100-річчя Національної ака
демії наук України)). м. Київ, 2018); «Зразки медальєрного мистецтва в
експозиції Музею М.М. Бенардоса» (ХУШ Міжнародна молодіжна нау
ково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»
за темою «Людина у світі високих технологій». Київ, 2020).
За період з відкриття Музею М.М. Бенардоса і до сьогодні у ньому
працювали та працюють на посадах музейних доглядачів Т.В. Литвино
ва (Манойло) (1979-1980), Т.П. Тютюнник (1987-1988), Н.В. Ломака
(1988-1995), Л.Б. Шабетя (1995- до сьогодні); науковими співробітни
ками відповідальними за експозицію М.І. Бойко (1980-2013), кандидат
історичних наук М.П. Губочкін (2014-2017), з 2017 року кандидат істо
ричних наук, старший науковий співробітник В.М. Ткаченко.
Безумовно, що важливим для будь-якого музею є відвідувачі, які
оглядають його експозицію, пізнають для себе щось нове, отримують
відповідні враження. За 40-річну історію функціонування Музею М.М.
Бенардоса його відвідали десятки тисяч екскурсантів. Наведемо остан
ні дані. Так, у 2018 році Музей прийняв 2098 відвідувачів, у 2019 році
- 3079 відвідувачів; у 2020 році - 3778 відвідувачів. Як бачимо, маємо
поступове зростання відвідуваності, що радує. Адже музей живе і пра
цює саме для людей, для пізнання своєї історії, науки, культури, життя
та діяльності відомих особистостей.
Сьогодні важливим є застосування в музеях сучасних технологій
та устаткування для демонстрації експозиції, які б значно покращили її
розкриття й сприйняття.
Отже, Микола Миколайович Бенардос визначний вітчизняний
вчений, який зробив чималий вклад у розвиток різних напрямків науки
й техніки. Його винаходи та розробки актуальні й сьогодні та попри це
він залишається маловідомим. Музейні експозиції, що були створені у
80-х роках XX ст. залишаються єдиними, у яких висвітлюється його
життя та наукова творчість. І безумовно, що наш музей робить свій
внесок у популяризацію імені Миколи Бенардоса.
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РОЗВИТОК М УЗЕЙНОЇ СПРАВИ В НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ М. БІЛ А ЦЕРКВА
Ткачук А.В.
Визначальна мета національної освіти й виховання учнівської мо
лоді в Україні - набуття молодим поколінням соціального досвіду,
успадкування духовних надбань українського народу, формування
духовної та моральної культури. Кожне нове покоління, створюючи
свою культуру, починає не на порожньому місці, а успадковує культу
рні надбання попередників, критично їх освоює, розвиває і використо
вує критично до конкретних історичних завдань свого часу та об'єкти
вних критеріїв суспільного прогресу. Тому культура будь-якого істо
ричного періоду завжди включає спадщину - сукупність зв'язків, від
носин, наслідків матеріального та духовного виробництва минулих
епох і творить її [1]. Значення історико-культурних надбань важливе
не лише для утвердження національної гідності, а й для використання
кращих традицій у практиці сьогодення, коли відбувається зростання
інтересу до власної історії, джерел національної культури.
Краєзнавство «прокладає містки» між багатьма галузями науки,
зв'язуючи їх ідеєю антропоцентризму, ставлячи в центр досліджень
людину, народ. Воно включає в себе як гуманітарні науки (історія,
літературознавство, мовознавство, етнографію, мистецтвознаство),
так і природничі (географію, геологію, ботаніку, екологію) і виконує
специфічну функцію взаємозв'язку між ними, досліджуючи взаємов
плив історії, культури і природи, охоплюючи весь комплекс життя і
діяльності людини.
Проблема оновлення змісту освіти, її модеонізація засобами укра
їнознавства та краєзнавства набуває особливої актуальності. Зростає
роль регіональних історичних досліджень, відбувається усвідомлення
й переосмислення власної історії, національних особливостей, співвід
ношення загального і часткового, деталізація історичного процесу,
виявлення специфічних чинників, що зумовлюють особливості регіо
нів. І це має величезне значення для історії нашої держави, яка склада
ється з конкретних регіонів, земель, що мають свої етнічні, історичні,
конфесійні, природні особливості.
Вписуючи нові сторінки в історію України, ми маємо зберегти
для майбутнього ті предковічні надбання народу, які лежать у підвалах
його існування. Серед численних інститутів, що виникли як засіб збе
реження, пропаганди історичної минувшини, залучення молоді до її
вивчення, особливе місце посідають музеї при навчальних закладах.
Вони, як і наше суспільство та молода Українська держава, пережива
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ють нині складний час, що характеризується суперечностями, пошука
ми нових шляхів розвитку.
Незважаючи на всі труднощі, музеї закладів освіти розвиваються,
створюються нові, триває пошуково-дослідницька робота, зібрано,
систематизовано й описано значну кількість історичних пам'яток, які
використовуються в навчально-виховному процесі та громадському
житті населеного пункту. Набуває популярності музейна педагогіка,
застосовуються новітні освітні технології, вивчається і впроваджується
перспективний педагогічний досвід. Можливість в цьому аспекті музеї
навчальних закладів невичерпні, адже вони в школі є одним із важли
вих засобів удосконалення навчально-виховного процесу, патріотич
ного та громадянського виховання учнів, розширення їхнього світо
гляду, розвитку пізнавальних інтересів і здібностей.
В Україні діють близько 4100 музеїв при навчальних закладах,
працюють краєзнавчі гуртки у школах та позашкільних закладах. Вод
ночас, якщо навчальні предмети в школі забезпечені програмами й
підручниками, розроблені основи концепцій викладання, видаються
різнотипні підручники як для дітей, так і для вчителів, то питанням
навчально-методичного забезпечення позакласної роботи й позашкіль
ної освіти приділяється недостатньо уваги. Керівники музеїв при на
вчальних закладах та краєзнавчих гуртків не мають навчальних про
грам з урахуванням регіональних особливостей, методичних посібни
ків, які б надавали їм можливість розвивати музеєзнавство та музейну
педагогіку в сучасних умовах.
Відповідно до чинної нормативно-правової бази музейної справи,
використовується поняття «музеї при навчальних закладах» [2], хоча в
повсякденні ми їх усе ще називаємо шкільними, оскільки більшість
знаходяться у школах. Загалом в основу їхньої діяльності закладено
ідею виявлення, збору, комплектації, збереження, експонування, ви
вчення та популяризації першоджерел про розвиток природи та люд
ського суспільства. Музеї як соціокультурний інститут сформувались
у процесі довготривалого історичного розвитку, що полягав у збага
ченні змісту й методів діяльності, пошуку свого місця і ролі в суспіль
стві. Перш ніж музей сформувався як окрема спеціалізована структура,
завдання залучення нових поколінь до спадщини минулого виконували
різноманітні домузейні форми нагромадження й використання культу
рних цінностей. Спочатку це могли бути лише матеріальні цінності,
що зберігалися у формі скарбу, колекції, згодом такі предмети стали
набувати пізнавального, естетичного, історичного, меморіального
значення. Користуючись сучасною термінологією, їх можна назвати
предметами музейного значення, які згодом стали називати музейними
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предметами, а фактично це пам'ятки історії та культури, які є справж
німи свідченнями фактів, подій, явищ, процесів. Носій історичної ін
формації виник як продукт розвитку природи та людини і віддзерка
лює той чи інший бік її діяльності.
В м. Біла Церква налічується 14 музеїв в навчальних закладах: 8 в загальноосвітніх школах, 1 - в дитячому дошкільному навчальному
закладі №13 «Незабудка», 3 - в коледжах, 1 - в ЦПО «Соняшник», 1 в БНАУ. Кожен з цих музеїв має свою особливість, що є відображен
ням специфіки роботи навчального закладу. Так, наприклад, музей в
БНВО «Звитяга» є яскравим показником військової спадщини мікро
району, в якому розташований навчальний заклад. Це колишнє війсь
кове містечко з своїми героями та історичними пам'ятками, ветеранами
Другої світової війни та гібридної війни, що зараз йде на Сході Украї
ни. Музеї в професійних навчальних закладах мають на меті вшанува
ти пам'ять про своїх унікальних випускників. Так в коледжі сервісу та
дизайну створений музей космонавтики, в якому навчався Леонід Іва
нович Попов. А в спеціалізованій школі №12 з поглибленим вивчен
ням інформаційних технологій діє музей «Бойової слави», який скла
дається з трьох експозиційних кімнат, кожна з яких окрема історична
епоха (Друга світова, військовий конфлікт в Афганістані, АТО). Якщо
узагальнювати інформацію про предметне наповнення інших музеїв,
то можна говорити про те, що це музеї розвитку та становлення окре
мих навчальних закладів. Адже місто має неповторну історію, яку
створювали окремі меценати, педагоги, учні, їхні речі та самі будівлі.
Історія музеїв при навчальних закладах свідчить про постійне
вдосконалення їхньої діяльності. «Розвивались учбові музеї як одна з
форм активізації навчально-виховного процесу, підвищення його ефе
ктивності. На різних історичних етапах ця мета досягалась своїми
специфічними музейними і педагогічними засобами, які найбільше
відповідали характерові тогочасної школи» [3].
Музей формувався залежно від історичних умов розвитку суспі
льства, змінюючи свої функції та завдання, але в його основі завжди
було зібрання музейних предметів. Сьогодні, окрім інформаційної
функції, для музейних предметів важливим є й інші ознаки та власти
вості - атрактивність (здатність привертати увагу), експресивність
(впливати на емоції).
Становлення музейництва зумовлювалося об'єктивною соціальною
потребою у створенні інституцій поліфункціонального характеру з ме
тою накопичення, збереження, дослідження й популяризації культурних
надбань, організації культурного та краєзнавчого руху на місцях.
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У 2006 р. було внесено зміни до положень щодо музеїв при на
вчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства
освіти і науки України [4]. Вони стосуються деяких аспектів діяльностімузеїв в умовах сьогодення: зміни назви з «музеї при закладах осві
ти» на «музеї при навчальних закладах»; критерії визначення статусу;
порядку відомчої реєстрації та регулярних оглядів роботи; оплати
праці керівника.
Отже, музеї при закладах освіти є своєрідною творчою лаборато
рією виховання молоді, у якій на основі особистісного зорієнтованих
підходів, застосування різних видів практичної діяльності здійснюєть
ся формування якостей громадянина України.
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Харковенко Р.В.
Культурна спадщина Республіки Литва втілена в пам'ятках, най
більш значущі з яких мають універсальний характер, приймаються під
особливу охорону завдяки включенню їх до Списку Всесвітньої спад
щини ЮНЕСКО (далі - Список). На сьогодні до Списку включені
об'єкти культурної спадщини, з яких 779 є культурними, 197 природ
ними та 31 змішаними. Конвенцію про охорону культурної і природної
спадщини (далі - Конвенція) ратифікували 191 держава, в тому числі і
Республіка Литва (31 березня 1992 р.).
Литва гідно представляє свою культурну спадщину у Списку. Ро
зглянемо ці об'єкти:
1.
Історичний центр Вільнюса - це один з найбільших у Східній
Європі урбаністичних комплексів, які формувалися починаючи з Се
редніх віків. Займає площу 3,59 км2, охоплює 74 квартали з 70 вулиця
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ми, провулками і будівлями. Важливою особливістю історичної части
ни Вільнюса є вельми високе збереження цього комплексу, який в
порівнянні з багатьма іншими містами Східної Європи значно менше
постраждав від воєн та інших потрясінь. Вказаний об'єкт включений
до Списку в 1994 р. за критеріями іі, іу (характеристика критеріїв на
водиться нижче).
2. Археологічні пам'ятки культурного резервату Кярнаве - мож
ливе місце розташування столиці древніх литовців в сучасному Шірвінтському районі Литви, нині містечко в 35 км на північний захід від
Вільнюса. У XIII столітті Кярнаве був великим містом з п'ятьма кріпаками-будівлями. Цей комплексний об'єкт, розташований в долині річ
ки Нярис, включає археологічні залишки стародавнього міста Кярнаве,
фортів, кількох неукріплених поселень, а також поховань та інших
пам'яток, що відносяться до періоду часу від пізнього палеоліту до
середньовіччя. Тут можна спостерігати сліди стародавнього землеко
ристування, а також залишки п'яти стародавніх укріплених городищ,
які є частиною потужної оборонної системи. Кярнаве був важливим
феодальним містом в Середні віки. І хоча місто було зруйноване в
кінці XIV ст. Тевтонським Орденом, це місце було населене протягом
ще тривалого часу. Зазначений об'єкт включений до Списку в 2004 р.
за критеріями ііі, іу.
3. Через Республіку Литва проходить об'єкт всесвітньої культур
ної спадщини «Дуга Струве». Ця пам'ятка - ланцюг триангуляційних
пунктів, що простягнулася на 2820 км по території десяти європейсь
ких країн від Хаммерфеста в Норвегії до Чорного моря. Ці опорні точ
ки спостережень були закладені астрономом Фрідріхом Георгом Вільгельмом Струве, який зафіксував, таким чином, перший достовірний
вимір великого сегмента дуги земного меридіана. До цього об'єкту
увійшли 34 пункти, які марковані на місцевості найрізноманітнішим
чином, наприклад: видовбані в скелях поглиблення, залізні хрести,
піраміди з каменів або спеціально встановлені обеліски. Вказаний
об'єкт включений до Списку в 2005 р. за критеріями іі, іу, уі.
Розглянемо, яким чином визначається статус об'єктів (пам'яток)
всесвітньої культурної спадщини в нормативних актах внутрішнього
законодавства Республіки Литва і в міжнародних угодах. Здійснивши
аналіз механізму міжнародного захисту культурної спадщини, відзна
чимо особливості правового статусу об'єкта всесвітньої спадщини.
Відповідь на це питання міститься в Конвенції, яка надає поняттю
«культурна спадщина» детальну характеристику, класифікуючи його
на такі види: пам'ятники, ансамблі, визначні місця.
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Пам'ятники - твори архітектури, монументальної скульптури і
живопису, елементи або структури археологічного характеру, написи,
печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з
точки зору історії, мистецтва чи науки.
Ансамблі - групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітекту
ра, єдність або зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною
цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки.
Визначні місця - твори людини або спільні витвори людини й
природи, а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що
мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, естетики,
етнології чи антропології.
ЮНЕСКО та її партнерами вироблені критерії відбору об'єктів
для включення їх до Списку. З 2005 р. критерії вказуються за новою
схемою, встановленої в оновленій версії.
З 1978 р. список щодо критеріїв для об'єктів культурної спадщини
налічував шість пунктів. Потім для відновлення так званої рівноваги
між різними континентами з'явилися природні об'єкти, і для них діяв
список з чотирьох пунктів. І, нарешті, в 2005 р. всі ці критерії були
зведені в єдине ціле і тепер кожен об'єкт світової спадщини має в сво
єму описі хоча б один з них.
На сьогодні діє єдиний перелік з 10 критеріїв, визначених на
скрізною нумерацією від і до х. При цьому критерії і-уі застосовують
ся для оцінки об'єктів культурної спадщини, критерії уіі-х для оцінки
об'єктів природної спадщини, для оцінки об'єктів змішаної (культурноприродної) спадщини можуть застосовуватися різні критерії.
У зв'язку з включенням об'єкта до Списку на ньому розміщується
меморіальна табличка, призначення якої сповіщати населення конкре
тної держави та іноземних гостей про те, що об'єкт, який вони відвіда
ли, має особливе значення, визнане міжнародним співтовариством,
існування Конвенції або, як мінімум, про існування Концепції всесвіт
ньої спадщини і Списку. Таблички встановлюються так, щоб вони
були помітні для відвідувачів, не порушували при цьому зовнішнього
вигляду об'єкта. На табличці поміщається емблема всесвітньої спад
щини, в тексті зазначається виняткова цінність об'єкта, наводиться
короткий опис його особливих характеристик.
Надання формального права на діяльність з використанням емб
леми всесвітньої спадщини є виключною прерогативою Комітету.
Головним критерієм при прийнятті позитивних рішень про викорис
тання емблеми повинна бути освітня, наукова, культурна або художня
цінність пропонованого об'єкту, пов'язана з принципами та цінностями
всесвітньої спадщини. Тому рішення затвердити використання ембле
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ми обумовлюється якістю і змістом об'єкта, на якому буде розміщено
емблему, а не об'ємом очікуваного фінансового обороту.
ЮНЕСКО забороняє розміщення емблеми на предметах, що ма
ють вкрай малу освітню (просвітницьку) цінність або зовсім її не ма
ють. У випадках, коли використання емблеми не пов'язане чи лише
дотично пов'язане з об'єктами всесвітньої спадщини (наприклад, при
проведенні семінарів загального характеру або робочих семінарів з
конкретних наукових проблем чи методів консервації), емблема може
застосовуватися тільки в результаті недвозначно сформульованого
дозволу. Забороняється використання емблеми транспортними агентс
твами, авіалініями або іншими організаціями та підприємствами, що
діють переважно для отримання прибутку (виняток становлять особ
ливі обставини і випадки, які не викликають сумніву в очевидній ко
ристі подібної пропозиції для всесвітньої спадщини загалом чи для
будь-якого конкретного об'єкта зокрема).
З огляду на викладене, вбачається, що на національному рівні по
винні бути прийняті всі можливі заходи, щоб не допустити викорис
тання емблеми будь-якими особами в цілях, що суперечать ідеям всес
вітньої спадщини. Для цього необхідно використовувати всі можливо
сті внутрішнього законодавства, і, перш за все, закону про товарні
знаки (знаки обслуговування).
Якщо країна не виконує взятих на себе відповідно до Конвенції
зобов'язань, то можуть настати наступні несприятливі наслідки.
По-перше, її пам'ятки можуть бути виключені зі Списку. По
друге, про існування реальної загрози пам'ятці може бути направлена
інформація в Комітет як від окремих осіб, так і від неурядових органі
зацій. І, якщо попередження обгрунтоване, а проблема досить серйоз
на, то пам'ятка включається до Списку всесвітньої спадщини, що зна
ходиться в небезпеці.
На сьогодні до Списку всесвітньої спадщини, що знаходиться в
небезпеці, внесені понад 50 об'єктів.
Необхідно зазначити, що включення пам’ятки до Списку означає,
що вона стає об'єктом особливого правового захисту. Статус об'єкта
світової спадщини дає певні переваги:
- створюються додаткові гарантії збереження і цілісності уніка
льних комплексів, підвищується привабливість територій;
- відбувається популяризація включених до Списку об'єктів;
- забезпечується пріоритетність у залученні фінансових коштів
для підтримки об'єктів всесвітньої культурної і природної спадщини, в
першу чергу, з Фонду всесвітньої спадщини, інвестицій для розвитку
туристичного бізнесу.
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Таким чином, бачимо, що сьогодні у світі відпрацьований досить
дієвий механізм зі збереження культурної спадщини. Велика роль,
безумовно, належить міжнародним пам’яткоохоронним організаціям,
проте основна робота щодо охорони пам’яток належить все-таки наці
ональним органам охорони культурної спадщини конкретних держав,
що ми бачимо на прикладі Республіки Литва. Тому реальний захист і
збереження культурної спадщини розпочинається з усвідомлення лю
дей, народів і суспільства того факту, що на території їхньої країни
розташовані ті чи інші пам'ятки, які необхідно вивчати, обліковувати,
охороняти і зберігати як частину історії та культури минулого для
прийдешніх поколінь.

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЮ
ОДНОГО ЕКСПОНАТА «М АНЕВИЦЬКИЙ ЧОВЕН М ОНОКСИЛ»
Хомич П.Л.
В роботі Маневицького краєзнавчого музею протягом останніх
років проблемним залишається питання втілення ідеї про перетворення
Маневицького краєзнавчого музею в регіональний музей Волинського
(Західного) Полісся, та створення на його базі музею одного експоната
- «Маневицький човен - моноксил (однодеревко)», наукові концепції
яких були апробовані на різних круглих столах, конференціях, регіо
нальній нараді районних комунальних музеїв за участю Міністерства
культури і туризму України, до якої долучилися науковці Волинського
Національного університету імені Лесі Українки, Волинське товарист
во краєзнавців та ряд наукових інституцій України.
Мені з понад 30-літнім стажем музейника приємно, що в такий
складний період, який переживає музейна галузь України, вдалося
переконати багатьох чиновників і розпочати реконструкцію Маневицького краєзнавчого музею шляхом створення новітньої експозиції в
спеціалізованому новодобудованому музейному павільйоні в смт.
Маневичі (на який згідно проектно-кошторисної документації вже
проведено робіт майже на мільйон гривень), для подальшого збере
ження, музеєфікації пам’ятки та забезпечення належної презентації
найбільшого та найдавнішого в Україні нововиявленого історикокультурного об’єкту підводної археології «Маневицького човна - моноскила (однодеревка) 1223-1256 рр.» - середньовічного човнадовбанки.

207

Головний принцип передбачає покласти в основу концепції музе
єфікацію пам’ятки - її презентацію у безпосередній близькості від її
місцезнаходження, в контексті висвітлення історії та культури регіону
Волинського Полісся.
Профіль експозиції визначається як історичний. Потрібно визна
ти, що загальної історії мореплавства на теренах України ще не ство
рено. Тому найважливішим завданням експозиції музею Маневицький
моноксил є створення цілісного уявлення про динаміку суднобудівних
процесів у межах географічних кордонів Полісся, у перспективі басей
ну Дніпра (витоки морської держави України).

Для належної презентації пам’ятки, вже розроблена наукова кон
цепція створення музею, одного експоната «Маневицький човен - моноскил», шляхом реконструкції Маневицького краєзнавчого музею.
Нині продовжуємо розробляти і вдосконалювати наукову концепцію
побудови експозиції музею одного експоната «Маневицького човна
моноксила», яка передбачає наукове, художнє, технічне й робоче про
ектування експозиції. Раціональним бачиться побудова експозиції за
тематико-хронологічним принципом (експозиційні матеріали висвіт
люватимуть тему в хронологічному порядку) (орієнтовна вартість
близько 300 тисяч гривень).
Одночасно з підготовкою експозиційного приміщення виготовля
тимемо вітринне обладнання, де експонуватимуться речові пам'ятки.
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Розміщення експонатів передбачається в межах так званого експози
ційного поясу.
Особлива увага буде приділена художньому оформленню. Художник-оформлювач, ознайомившись з науковою концепцією музею
одного експоната, тематико-експозиційним планом, з наявними експо
натами буде працювати над художньою концепцією музею. Результа
том художнього переосмислення музейної тематики має бути виготов
лення макета або експозиційного графіка. Експозиційний графік, мон
тажні листи, ескізи різних допоміжних матеріалів (макетів, карт, діаг
рам, таблиць), виконані художником-оформлювачем, будуть обгово
рюватися, коректуватися і затверджуватися музейним активом.
Для майбутньої експозиції вже складається два види плану: тематико-структурний і тематико-експозиційний. Центральним елементом
в експозиції має стати нововиявлений середньовічний човен
(12.20х0,75,х0,95м, суцільне деревко). Тлом до його презентації має
стати експозиція, що розповідатиме про середньовічну історію та ку
льтуру населення Західного Полісся, зокрема, традиції, народні про
мисли, судноплавство тощо. А його структурною одиницею служити
ме тематико-експозиційний комплекс (малі човни, артефакти, нові
знахідки), тобто комплекс речових, документальних та інших
пам’яток, що об’єднані між собою тематично та є основним ланцюгом
експозиції. Для наочного встановлення логічних зв’язків між окреми
ми групами музейних предметів також використовуватимуться науко
во-допоміжні матеріали.
В новозбудованому спеціальному музейному павільйоні, який у
перспективі має перерости в музейний комплекс-скансен по вивченню
та презентації судноплавства та народних промислів на теренах Захід
ного Полісся, та з метою забезпечення умов подальшого збереження і
належної музеєфікації пам’ятки у Маневцькому краєзнавчому музеї ми
передбачаємо розроблення проектної документації для виготовлення
експозиційного стапелю (орієнтовна вартість близько 100 тисяч гри
вень), а також виготовлення інженерних підйомних конструкцій для
встановлення пам’ятки на стапель (орієнтовна вартість близько 250
тисяч гривень).
В оновленій музейній експозиції ми хочемо професійно поєднати
презентацію «Маневицького човна - моноксила» та артефактів з фонду
музею із сучасними технологіями та інтерактивом, з розташовуваними
екранами, які транслюватимуть відеорозповіді про археологічні знахі
дки та довколишню місцевість, а також демонструватимуть історичні
реконструкції давніх ремесел. Човен має бути представлений з добре
продуманою сфокусованою підсвіткою.
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Новозбудована сучасна експозиція буде приваблювати не лише
величчю експоната, але й простором експозиційного залу, в якому
приємно буде знаходитись. Наприкінці екскурсії, для пітримки інтеле
ктуального тонусу, можна пограти в квіз. А також в новоствореній
експозиції будуть проводитись різноманітні майстер-класи, виставки,
конкурси. Планується випуск календаря на 2022 рік (настінного пере
кидного), в якому будуть розміщені 12 різних ключових повідомлень
про музей одного експоната «Маневицький човен-моноксил». Резуль
татом буде також випуск та промоція різної брендованої сувенірної
продукції з експозиції музею, та розповсюдження її як на власних за
ходах, так і на заходах за межами музею та ОТГ.
Для створення нової експозиції музею одного експоната «Мане
вицький човен - моноксил» проводяться творчі фотозйомки основних
туристсько-екскурсійних і природних об’єктів, дослідження архівних,
літературних, музейних джерел, обробка і узагальнення існуючої ін
формації з наступним створенням презентаційного, ілюстрованого,
повноколірного оригінал-макету про «Маневицькі човни - моноксили», науково-популярно формату А-4 обсягом до 300 сторінок про
історичне минуле, природний і туристичний потенціал (орієнтовна
вартість близько 50 тисяч гривень).
В перспективі ми будемо проводити наукові дослідження, радіовуглецеві та дендрологічні експертизи в наукових інституціях України
(Національно-реставраційному центрі України, Академії наук України)
та Європи (в Гданську та Швеції), (орієнтовна вартість близько 30
тисяч гривень), спільно з цими ж науковими інституціями 27-28 верес
ня 2021р. провести на базі Маневицького краєзнавчого музею Міжна
родну науково-практичну конференцію «Маневицький човен - моноксил (однодеревко) 1223-1256 рр.»: перспективи дослідження, збере
ження, консервації, реставрації та музеєфікації» (орієнтовна вартість
близько 50 тисяч гривень).
Нині, актуальністю в спасінні артефакту є термінова реалізація
тривалої та складної спеціалізованої програми консерваційних заходів,
без неї ми ризикуємо пам’ятку безповоротно втратити. Подальша кон
сервація пам’ятки необхідна для стабілізації її стану, забезпечення
можливості подальшого збереження. Тривалість програми консерваційних заходів оцінюється різними методами та шляхами, шляхом
зрошування, який ми передбачаємо, або занурення.
Потреба у реставрації обумовлена тим, що човен може поділитися
на окремі фрагменти внаслідок висихання, адже вже одна частина
поділена на окремий фрагмент. Реставрація є необхідним кроком для
музеєфікації, належної презентації пам’ятки. Для досягнення стабіль
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ного стану пам’ятки в 2021 р. науковцям Національно-реставраційного
центру, працівникам Маневицького краєзнавчого музею та приватному
підприємству «Маневичі монтажрембуд» потрібно буде продовжувати
рятувальні консерваційні та реставраційні роботи. По закінченню про
цесу насичення деревини консервантом залишки, що застигли на пове
рхні у вигляді білої плівки, необхідно видалити шляхом прогріву по
верхні за допомогою термофену та витирання розплавленого консер
ванту тампонами з фланелевої тканини (орієнтовна вартість близько 50
тисяч гривень).
Основною метою після консерваційних, реставраційних робіт та
карантинних обмежень є повернення в музейний і публічний простір.
Цільовою аудиторією мають стати українські та міжнародні науковці,
краєзнавці, спеціалісти та фахівці наукових інституцій України та
Європи, жителі Маневиччини, Волині та України, Європейська та
українська спільнота, зарубіжні і українські туристи, мешканці Волин
ського Полісся. Маневицьким човном - моноксилом цікавились, ціка
вляться та будуть цікавитись і вивчати як наукові інституції України
так і Європи - зокрема Швеції, Литви, Польщі, до думки яких ми та
кож будемо прислуховуватися.
Створення музею одного експоната «Маневицький човен - моноксил» стане унікальним для музейної спільноти України. Адже значення
пам’ятки полягає в її унікальності для території України - це перша тако
го віку, масштабу та рівня збереженості пам’ятка в Україні. Враховуючи
важливість пам’ятки, триває процес підготовки документів на включення
її до Національного реєстру пам’яток культурної спадщини.
З метою виготовлення облікової документації, працівники Маневицького краєзнавчого музею вже в новому приміщенні музею одного екс
поната «Маневицького човна - моноксила» будуть детально здійснювати
обстеження унікального експоната, проводити консерваційні, реставра
ційні роботи, первинну реєстрацію та повну наукову інвентаризацію (об
міри, ескізні замальовки, робочі креслення у різних проекціях і т.д).
Результатом проведених натурних обстежень автентичного човна
стане підготовка наукових публікацій та розширення співпраці у нау
ково-дослідницькій роботі з науковими інституціями України та зару
біжжя, що дозволить у майбутньому проводити спільні наукові семі
нари та конференції.
В новозбудованому приміщенні музею ми також плануємо відк
рити художню галерею та проводити суспільно-резонансні презентації.
Традиційними предметами презентацій мають стати відкриття різно
манітних виставок, проведення майстер-класів, випуск нових каталогів
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та альбомів, книг відомих вчених та місцевих поетів, нових археологі
чних знахідок, переданих до музею експонатів та ін.
Сталість становлення спрямовується на створення інструмента
рію для переформатування роботи існуючих районних краєзнавчих
комунальних (з статусом Державного Фонду) музеїв у музеї нового
типу як основи культурного розвитку громад. В першу чергу ми по
винні донести до відвідувача, що районні музеї це є науково-освітні
організації, в яких головною метою є пропагування сучасної освіти та
виховання підростаючого покоління на етапі відродження України, а
також формування в них почуття патріотизму, національної свідомості
та розширення знань з історії та культури рідного краю.
Окремим напрямком в межах реалізації становлення музею стане
поширення інформації про пам’ятку, перебіг її консерваційних та рес
тавраційних робіт. В результаті виконання інформаційної складової
проекту відбудеться активна підтримка сторінок в соціальних мере
жах, адже вже визначений спеціаліст який буде відповідати за регуля
рне наповнення та створення сторінок у соціальних мережах Facebook,
Youtube-каналу, Instagram. А також ми передбачаємо цикл публічних
лекцій для широкої аудиторії, семінари та конференції для фахівців,
серію науково-популярних публікацій у ЗМІ, зокрема в журналі «Му
зейний простір», «Пам’ятки України», створення короткометражного
науково-популярного телефільму про пам’ятку та її музеєфікацію
(у партнерстві із місцевою телерадіокомпанією).
Знахідка за короткий проміжок часу ввійшла в десятку місць та
подій Волині, стала сенсаційною знахідкою центральної частини схід
ної Польщі, Західної України та Білорусії в 2016 році. Мною було
подано три заявки в різні гранти, зокрема перший проект був поданий
в Посольський фонд США Збереження культурної спадщини (AFCP) «Науково-дослідницькі, консерваційні, реставраційні заходи щодо
збереження «Маневицького човна-моноксила» (1223-1256 рр.)», який
виник за необхідністю його термінової реалізації та обумовлений
складністю збереження дерев’яних знахідок (т. зв. «мокра деревина»),
проект був схвалений, але до фінішу не дійшов, тому що керівником
був поставлений голова райдержадміністрації.
Саме тому потрібний був терміновий порятунок унікальної знахі
дки Європи «Маневицького човна - моноксила (однодеревка)», шля
хом проведення ретельних науково-дослідницьких робіт (міжнародної
наукової конференції, радіовуглецевого та дендрологічного аналізу),
термінової реалізації в початковій стадії тривалої та складної спеціалі
зованої програми консерваційних заходів, а також реставраційних
робіт, які потрібно було проводити терміново і невідкладно.
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Дві заявки було подано в 2019 р. та в 2020 р. до проекту «Дім Єв
ропи», Інфраструктури гранти від House of Europe - «Розроблення
наукової концепції експозиції «Маневицьких човнів - моноксилів» для
створення музею одного експоната «Маневицький човен - моноксил»,
тому що вчасно не були подані всі документи (перший не було довідки
від податкової, в другому довго розглядався, але до фінішу не дійшли).
Відкриття музею одного експоната «Маневицький човен монок
сил» дозволить нам не лише зберегти унікальну пам’ятку, а й стане
першим кроком в розбудові на території Волинського Полісся, в смт.
Маневичі історико-культурного комплексу, що сприятиме розвитку
культурного та туристичного потенціалу регіону.
В перспективних планах ми маємо створити експозицію, яка б
допомогла відвідувачам сприймати давні плавзасоби як безперечні та
конкретні свідоцтва історичних процесів, технології суднобудування,
навігаційних знань та навичок, організації річкової (морської) торгівлі
та військової справи, організації берегової інфраструктури судноплав
ства тощо. Логічним доповненням мають стати такі елементи експози
ції, як реконструкції плавзасобів у вигляді масштабних моделей чи
графічних зображень. Це необхідно для створення у глядача повного
уявлення про історію розвитку судноплавства на річках Полісся ба
сейну Дніпра і можливого виходу у Чорне море.
Подальший розвиток музею спонукає нас до пошуку нових форм і
видів роботи з туристичними агенціями, адже на Волині згідно перс
пективного плану, четвертий туристичний маршрут пролягає через
с. Старий Чорторийськ з мальовничими панорамами на річку Стир,
Оконські джерела та форолеве господарство, Маневицький краєзнав
чий музей із човном-довбанкою, село Сваловичі та національний парк
«Припять-Стохід» - місце відпочинку, яке в народі називають Волин
ською Амазонією.

Ч И СТАТИ СУДНУ «КАМАНІН» М УЗЕЙНИМ ЕКСПОНАТОМ ?
Цюпа А.М. Новікова-Вигран О. С.
Як відомо, музейна справа має величезне значення як для вивчен
ня історії науки і техніки в цілому, так і для розуміння процесів розви
тку їх окремих галузей. Однак, в сучасних технічних музеях, на нашу
думку, майже не представлена така важлива для економіки України
галузь, як судноплавство. Особливо це стосується річкового флоту,
існування та розвиток якого впродовж багатьох років мали великий
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вплив на людське життя народів, які проживали на берегах українсь
ких річок. При цьому, обізнаність громадськості з історією судноплав
ства та будівництва суден, а також з перевагами цього виду транспорту
і його значенням для поліпшення екологічного стану українських рі
чок (особливо невеликих) є вкрай низькою. Тож, чи не є це однією з
причин майже повного знищення в теперішній час у нашій країні річ
кового судноплавства, не зважаючи на беззаперечні досягнення украї
нських річковиків у цій галузі в минулому столітті? Експозиція техні
чних музеїв мала б на конкретних прикладах з історії флоту перекону
вати громадську думку в необхідності відновлення судноплавства на
українських річках та будівництва для цього нових сучасних суден,
яке можна було б здійснити на вітчизняних суднобудівельних заводах.
Так, наприклад, показовою є історія пароплава «Каманін», побу
дованого в 1934 р. на київському заводі «Ленінська кузня» (сучасна
назва «Кузня на Рибальському»), який був головним судном проекту
СБ-14, спеціально спроектованого для перевезення пасажирів на неве
ликих річках, зокрема, на р. Десна, яка в 2020 р., згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України, взагалі зникла з переліку судноплавних
річок України.
Після виходу з заводу новозбудований пароплав «Каманін» був пе
реданий Дніпровсько-Двінському управлінню річкового пароплавства
Наркомату річкового флоту, де використовувалися для перевезення
пасажирів і вантажу на верхньому Дніпрі та його притоках. Довжина
судна, розрахованого на перевезення 280 пасажирів, складає 38,4 м,
ширина 12 м, осадка 0,7 м, потужність парової машини 110 к.с. Саме
через невеликі розміри пароплави СБ-14 могли використовуватись на
річках з обмеженими габаритами суднового ходу та малими глибинами.

Рис. 1

Рис.2

У червні 1941 р. пароплав був переобладнаний у шпитальне судно
з перев’язочною та операційною, розраховане на 20 поранених, і
включений до Пінської військової флотилії, у складі якої неодноразово
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брав участь у бойових діях. Однак, у зав’язку з погіршенням ситуації
на Південно-Західному фронті та наступною евакуацією, у вересні
1941 р. пароплав був затоплений екіпажем у Північному ковші Київ
ської гавані.
Після окупації Києва німецькими військами, «Каманін» було під
нято, відновлено і під назвою «Болгарія» використано для перевезень
на Дніпрі. У 1943р., перед визволенням Києва, німці знову затопили
пароплав у тому самому ковші Київської гавані.
У листопаді 1943 р. багатостраждальний пароплав був вдруге пі
днятий з Дніпровського дна, відновлений на Київському суднобудівно судноремонтному заводі та переобладнаний у штабний корабель Дніп
ровської військової флотилії, але, через неможливість проходу судна
на захід зруйнованим Дніпровсько-Бузьким каналом, війна для «Каманіна» закінчилася у вересні 1944 р. і його передали Дніпровському
Військово-відновлювальному управлінню для подальшої цивільної
експлуатації.
Однак, історія пароплава «Каманін» у 1944 р. не закінчилась. За
найбільш вірогідною інформацією, він здійснював пасажирські пере
везення на верхньому Дніпрі та його притоках до 60-х років минулого
століття (рис. 2), після чого ніяких даних про судно відомо не було.
І от, 26 червня 2013 р. експедиція пошуковців товариства ветера
нів розвідки ВМФ та військово-історичної спілки «Наша спадщина»
знайшли біля села Лютіж, у 30 км від Києва, частково занесений піс
ком корпус старого судна (рис.3, 4) [4], в якому вони впізнали пароп
лав «Каманін» та домоглися надання йому статусу «Пам’ятника куль
турної спадщини». Було запропоновано реставрувати пароплав та зро
бити його частиною експозиції Національного музею «Битва за Київ у
1943 р.» в селі Нові Петрівці. На території музею був забетонований
фундамент для встановлення пароплава, корпус якого почали розріза
ти на окремі фрагменти та транспортувати до музею.

Рис.3.

Рис.4
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Але, у вересні 2018 р. директор музею «Битва за Київ у 1943 р.»
І.П. Вікован звернувся до Національної Академії керівних кадрів куль
тури і мистецтв з проханням надати науково-мистецтвознавчий експе
ртний висновок з питання встановлення часу створення, підтверджен
ня оригінальності та приналежності залишків пароплава «Каманін» і
можливості їх відновлення. Такий висновок було отримано, проте, він
дає відповідь не на всі поставлені питання. Наприклад, на стор. 5 вка
зується, що рушієм цього судна був гребний гвинт. Це твердження
повторюється у порівняльній таблиці характеристик знайденого судна
та пароплава «Каманін», надрукованій на стор. 7. Виникає питання: чи
бачили автори висновку фотографії, зроблені учасниками експедиції
2013 р., на одній з яких зображена кормова частина судна (рис. 4.)? Чи
є там хоч якісь ознаки наявності гребного гвинта? Це питання невипадкове, оскільки автори зазначають, що побачили «залишки конструкти
вних кріплень для бортових гребних коліс» (стор. 6). «Гвинт чи гребні
колеса» в даному випадку є принциповим через те, ще судно з гребним
гвинтом не мало б до «Каманіна» ніякого відношення. Виміри довжини
пароплава, яку автори вважають рівною 33 м, можуть бути, на нашу
думку, не досить точними, враховуючи, що корпус судна на той час
складався з окремих фрагментів, що знаходились у різних місцях.
Однак, не зважаючи на вказані протиріччя, автори цього докуме
нту вважають, що «дане судно могло бути побудоване за кресленнями
судна «Каманін», які могли бути використані, як типовий проект»
(стор. 9), а залишки самого судна «можуть бути використані, як автен
тичні фрагменти у новоствореній реконструкції річкового судна пер
шої половини 20-го століття».
У зв’язку з цим доречно згадати, що всього на заводі «Ленін
ська кузня» у 1934-36 рр. було побудовано три пароплави за проек
том СБ-14 (головний конструктор проекту інженер О.Л. Ніколаєнко) та два пароплави за однотипним з ним проектом СБ -21 (конс
труктори проекту інженери М.Г. Шнеє та О.Л. Ніколаєнко). У тех
нічній літературі не знайдено ніяких даних про відмінність між
вказаними проектами, але можна припустити, що на пароплавах
проекту СБ-21 повинна була використовуватись нова значно ефек
тивніша клапанна парова машина, потужністю 200 к.с., проект та
робочі креслення якої були розроблені на «Ленінській кузні», але її
виготовлення було доручено заводу «Красный металлист» у м. Зеленодольську (Росія), якому у 1935 р. було передано всю необхідну
документацію. Однак, освоювання цієї машини на вказаному заводі
затягнулося на 5 років і тому на пароплави проекту СБ -21 встанов
лювали такі самі парові машини, як і на проект СБ-14.
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Таким чином, враховуючи, що приналежність знайдених залиш
ків пароплаву «Каманін» доведена не була, не виключена можливість,
що вони належать іншому судну проектів СБ-14 або СБ-21, а можливо
навіть, беручи до уваги зменшену довжину судна, буксирному пароп
лаву проекту СБ-20, що був виготовлений на «Ленінській кузні» у
1934-36 рр. [2]. Але виникає питання - бути чи не бути знайденим
залишкам музейним експонатом? Звичайно, на долю багатостраждаль
ного «Каманіна» випали великі випробування і судно гідно їх подола
ло, але слід згадати, що в 1941 р. всі без винятку судна Дніпровського
флоту були переобладнані для роботи в умовах війни - на них встано
влювалась броньована рубка, бронею покривались борти та палуба.
Пароплави отримали на озброєння гармати, зенітні установки, кулеме
ти і стрілецьку зброю та увійшли до складу загонів річкових кораблів,
сформованих для боротьби з німецькими окупантами. Про численні
бойові операції дніпровських річковиків у 1941 р. можна дізнатися з
багатьох джерел, зокрема, з роботи [3].
Нажаль, всі судна, які тут згадувались, затонули у дніпровських
водах - одні в результаті зіткнень з ворогом, інші (як і «Каманін»)
були затоплені екіпажами перед окупацією нашої землі німецькими
військами. Але одразу після звільнення Дніпра від окупантів всі при
датні для подальшої експлуатації судна були підняті з річкового дна і
відновлені на судноремонтних заводах для подальшої роботи на украї
нських річках. Так невже ці судна не заслуговують бути представлені в
експозиціях музеїв як технічного, так і військового профілю? Якою
може бути така експозиція (стенди, фотографії, окремі деталі суден та
ін.) вирішує, звичайно, музей, але, на нашу думку, найкращою
пам’яттю про загиблих річковиків та суден, що були для них рідною
домівкою, було б відтворення такого судна на фундаменті, який вже
чекає на нього на території музею «Битва за Київ в 1943 р.».
На завершення хотілось висловити думку про те, що доля пароп
лава «Каманін» не може залишити байдужою людину, яка цікавиться
історією розвитку техніки у нашій країні і тому експозиція будь-якого
технічного музею (хоча б у вигляді стенду з фотографіями), присвяче
на цій темі, має привернути увагу багатьох відвідувачів. Крім цього,
така експозиція доводить можливість і необхідність відновлення річ
кового флоту в сучасній Україні для поліпшення транспортних зв’язків
як між українцями, що проживають на річкових берегах, так і між
народами інших європейських країн.
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ПЕРЕСУВНІ ВИСТАВКИ В УМОВАХ ЕПІДЕМ ІЙ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМ ЛЯХ (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
Ш андра І.О.
Час від часу людство стикається з епідеміями. З наростанням кі
лькості захворюваності проблема переростає з особистої в загальнопланетарну, з медичної - в економічну. З одного боку, розвиток еконо
мічних зв’язків між державами обумовлював широке поширення інфе
кцій, з іншого - саме економіка найбільше потерпає від розмаху епіде
мій. «Божою карою» ХІХ ст. вважається холера.
У ХІХ ст. холера викликала у людей повний спектр переживань:
від страху, нерозуміння й марновірства до безпідставних чуток і пов
ного заперечення. Знадобились десятиліття спільних дій державних
органів, наукових установ і громадських об’єднань, аби навчитися
долати спалахи цієї хвороби. Важливу роль у боротьбі з холерою відіг
рали дії представницьких корпорацій підприємців, як, наприклад,
З ’їздів гірничопромисловців Півдня Росії (м. Харків), сфера впливу
яких поширювалася на східні й південні промислово розвинені україн
ські землі (за термінологією кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Південний
економічний район).
У ХІХ - на початку ХХ ст. світом прокотилося шість пандемій холери, які зачепили і українські землі. Епідемія літа 1892 р. це прояви п ’ятої хвилі холерної пошесті на людство. До Російсь
кої імперії ця недуга прийшла з Персії, перші випадки захворю 
вання були зафіксовані в травні, наприкінці червня інфекція дося
гла Ростова-на-Дону, тобто безпосередньо підібралася до східних
українських терен.
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Загроза значних економічних збитків від епідемії на цих терито
ріях переважно промислового виробництва активізувала дії промисло
вців, які прагнули чимдуж мінімізувати її прояви в Південному еконо
мічному районі, який був паливно-металургійною основою всієї імпе
рії. Епідемічні обставини завдавали підприємствам та їхнім власникам
значних збитків, а тому представники капіталу діяли чітко й згуртова
но, залучаючи всі можливості своєї представницької організації З ’їздів гірничопромисловців Півдня Росії (м. Харків).
Звістки про зростання кількості хворих у Ростові спонукали гір
ничопромисловців у липні 1892 р. зібратися на свій екстрений з ’їзд у
м. Харкові, щоб спільними зусиллями послабити розповсюдження
епідемії в заводських і шахтарських поселеннях. З ’їзд підприємців
відбувся за обмеженого кола гірничопромисловців та за участі пред
ставників міністерств і залізниць. Засідання відбувалися за зачиненими
дверима впродовж шести днів; обмеження кількості запрошених було
зроблено свідомо.
Епідемії тільки посилювали усвідомлення значущості популяри
зації знань з основ медицини й санітарії. В умовах російської дійсності
проведення тих чи тих санітарних заходів часто паралізувалося, на
штовхуючись на низький культурний рівень робітництва. Найкращим
способом популяризації знань давно було визнано наочне ознайомлен
ня з певним явищем. Читання з тіньовими картинами були в другій
половині ХІХ ст. найпоширенішою формою популяризації знань. На
прикінці ХІХ - на початку ХХ ст. громадські установи почали викори
стовувати інші методи донесення знань, які були максимально дієвими
для «слабко культурних мас», незвиклих до лекційної форми. Тому для
населення влаштовувалися санітарно-епідемічні виставки, аби образна
форма полегшила сприйняття й розуміння складних фізіологічних
процесів. Упродовж спалаху холери в 1892-1893 рр. гірничопромисло
вці зробили кілька спроб організувати так звану «пересувну виставку»,
присвячену заходам подолання заразних хвороб, яка складалася із
кількох діаграм, таблиць та ілюстрацій. Крім того, підприємці запро
шували з лекціями професорів-лікарів, поширювали на підприємствах
інформаційні буклети й листівки. Власники підприємств вважали такі
заходи просвітницького характеру вкрай важливими й дієвими для
спільної боротьби з епідеміями і загального підвищення культурного
рівня робітничого населення.
Уперше цілісну виставку-музей з основ медицини й санітарії для
широкого загалу організувало Коломенське земство Московської гу
бернії. Захід мав величезний успіх і в народі був названий «пересув
ним земським університетом». На XXXVI з ’їзді гірничопромисловців
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Півдня Росії (1911 р.) було заслухано доповідь С.М. Хлебникова про
цю виставку, яка була охарактеризована так: функціонувала півтора
місяці, відвідала 15 населених пунктів свого повіту, подолала
260 верст, ознайомила зі своїми експонатами майже 23 тис. відвідува
чів, витрати становили всього 393 руб.
Гірничопромисловці схвально зустріли інформацію доповідача,
подібні пересувні комплексні виставки час від часу організовувалися в
заводських і шахтарських поселеннях або на кошти власників підпри
ємств, або за рахунок представницької організації підприємців. Остан
ня з них датується 1917 роком.
Про пересувні виставки залишилися дуже уривчасті дані. Зазви
чай вони складалися з кількох відділів: 1) загальні знання про інфекції;
2) найбільш поширені інфекційні захворювання (холера, черевний тиф,
дифтерія, віспа, чума); 3) алкоголізм.
Експонатами для першого відділу були малюнки бактерій і мік
робів, лікувальні препарати, мікроскопи, термостати, апарати для зне
зараження й дезінфекції, прилади для бактеріального очищення води
тощо. Другий відділ складався з діаграм і картограм щодо епідемічної
захворюваності й смертності, фотографії й малюнки про перебіг холе
ри й сухот. Алкоголізм намагалися наочно продемонструвати порівня
льними таблицями із зображеннями здорових органів і змінених під
впливом міцних напоїв.
Усі відділи супроводжував скрупульозно підібраний і системати
зований статистичний матеріал по губерніях, повітах чи конкретних
населених пунктах. Доповненнями виставок були серії плакатів гігіє
нічно-просвітницького характеру, листівки й брошури відомих лікарів,
у яких доступно описувалися інфекційні захворювання та надавалися
чіткі рекомендації щодо попередження заразних захворювань (уся ця
друкована продукція часто роздавалася відвідувачам безкоштовно).
Більшість експонатів виставок-музеїв надавалося безоплатно міс
цевими лікарнями й лабораторіями, тому витрати гірничопромислов
ців були незначними - близько 500 руб. для однієї кількатижневої
«експедиції» такої пересувної виставки.
Таким чином, боротьба з епідемією холери в 90-х рр. ХІХ ст.
включала своєчасне виявлення та ізоляцію хворих (обсервація, каран
тин, створення окремих приміщень для лікування, організація санітар
них постів на залізницях і підприємствах), координацію дій у межах
цілого регіону (країни в цілому), залучення додаткового медичного
персоналу, очищення й дезінфекцію місцевостей, контроль за водопо
стачанням. Громадські об’єднання підприємців (як, наприклад, З ’їзди
гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків) змогли організувати
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відповідну комплексну роботу щодо зменшення масштабів хвороби в
заводських і шахтарських поселеннях південно-східних українських
земель, водночас активно пропагували норми санітарії і гігієни серед
робітництва (організація пересувних виставок, заснування й фінансу
вання медичних і санітарно-бактеріологічних установ тощо). Просвіт
ницький напрям у боротьбі з епідеміями був не менш важливим ніж
решта, розраховувався на далеку перспективу й у комплексі з іншими
заходами мав у подальшому запобігти проявам епідемій холери.
Холера стала тим активатором, який запустив масштабні спільні
дії і чиновників, і земських діячів, і промисловців, і лікарів щодо по
пуляризації знань з основ медицини й санітарії. Першим кроком у
цьому прагненні були пересувні виставки-музеї. Вони стали інструме
нтом у боротьбі з низьким культурним рівнем і невіглаством. На по
рядку денному стояло питання включення відповідних уроків (дисци
плін) до шкільної програми.

ГУЖ ОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
РОДИНИ ЧО РН ИХ У ЕК СПОЗИЦ ІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»
Ш кіра Л.М.
Протягом багатьох віків на теренах України склалися різні газузі
у народній деревообробці, будівельні та художні традиції, що постійно
удосконалювалися та передавалися з покоління в покоління. Однією з
важливих ланок деревообробного напрямку було стельмаство - виго
товлення саней, возів, їх конструктивних частин. Воно було традицій
ним для сільського та міського населення до середини ХХ ст.
Майстри виготовляли зразки різні за зовнішнім виглядом, ванатажопідйомністю, міцністю, розмірами та функціональним призначен
ням транспортних засобів, що відобразилося на їх народних назвах:
котиги, грабарки, биндюги, брички, фаетони, шарабани, карети, тачан
ки, лінійки, безтарки, бідки, тарантаси, волокуші, санки, гринжоли,
козирки, полози, опліни тощо.
Наявні публікації на дану тематику лише частково розкривають
окремі аспекти виготовлення та використання гужових транспортних
засобів, частково висвітлюючи тему етнографічних знахідок працівни
ками Національного історико-етнографічного заповідника «Переяс
лав» в 60-80-х роках ХХ ст. у різних регіонах України, проте предме
том самостійного аналізу та вивчення ще не були.
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Основою експозиції Музею народного сухопутного транспорту
Середньої Наддніпрянщини, що був створений 1993 р. та є тематич
ною експозиційною одиницею Музею народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав», є павільйон, загальною площею 432 кв.м., в
якому експонується близько шестисот експонатів. Основний експози
ційний матеріал - це 25 одиниць зимового транспорту та 29 літніх
видів транспорту.
Ідейним натхненником і активним збирачем транспортних засобів
був М.І. Жам (1927 - 2002). Всі речі, представлені в експозиції, - уні
кальні, мають свої особливі експлуатаційні характеристики, історію,
неповторне обличчя та демонструють риси часу, тих людей, що їх
створили та ними користувались.
Слід відзначити достатньо широкий діапазон музейних форм і
методів виявлення та збирання експонатів. Найбільш поширеними
серед них були наукові експедиції (тематичні та комплексні), дослі
дження регіонів та одержання музейних предметів від організацій та
громадян.
У серпні 1979 р. Михайло Іванович Сікорський, директор Держа
вного Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника,
звернувся до М.І. Жама, старшого наукового працівника, з проханням
виїхати у відрядження до І.І. Чорного, жителя м. Києва. На початку
ХХ ст. Іван Іванович Чорний, як і його батько, Іван Петрович Чорний,
займався візницьким промислом, мав візницьку і гужову артіль, велику
колекцію транспортних засобів, кінної амуніції [1, с. 166].
Розпочалися довготривалі переговори, в яких спільну мову було
знайдено. Кінцевим результатом етнографічної експедиції до І.І. Чор
ного у 1981 р. було надходження до заповідника близько тридцяти
предметів музейного значення, що стали частиною колекції кінної
амуніції, візницького спорядження та знайшли своє особливе місце в
експозиції господарські сани та бендюг, - гужові зимові та літні тран
спортні засоби [3].
Від призначення транспортного засобу залежала конструкція та
експлуатаційні характеристики.
Сани господарські (інв. № КН-9971 Е-2725) [2] вирізняються ве
ликими розмірами та вантажопідйомністю. У вигнуті полози (довжина
полозів - 240 см, ширина - 15 см., висота у передній частині 40 см.)
вмонтовано «копили» (по 2), висотою 20 см., шириною 12х4 см., на які
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встановлено «насади» розміром 17х13х145 см. та покладено «обв’язкуплатфотму», зверху зашиту 6 дошками розміром 4х14х235 см.
З метою укріплення конструкції в передній частині транспортного
засобу до полозів кріпляться металеві пластини довжиною 68 см. М а
теріал: дерево, метал, столярна робота. Час виготовлення та побуту
вання: І чверть ХХ століття.
Серед транспортних засобів, переданих І.І. Чорним до музею,
особливий віз, - бендюг (биндюг), що відрізнявся легкістю управління
та маневреністю, інв. № КН-8088 Е-2526 [2].
Це велика парокінна підвода для розвантажування судна у морсь
ких та річкових портах. Віз має горизонтальну платформу, що дозво
ляє навантажувати велику кількість ящиків, бочок, тюків та зв’язувати
їх до купи. Передні і задні колеса кріпиляться на металевих осях, діа
метром 3,5 см. Передні колеса 75х6 см, з металевим ободом, у маточи
ну колеса вставлено 10 спиць. Задні колеса 77х7 см, з металевим обо
дом, у маточину колеса вставлено 12 спиць (праве колесо) та 11 спиць
(ліве колесо). Платформа розміром 155х300 см складалася з 7 дощок,
товщиною 3 -5 см, глибина борту - 4 см. Поворотна подушка склада
ється з двох брусків, скріплених металевими пластинами: нижній 6х5
см, верхній 20х5 см. Довжина голобель - 326 см. Ширина упряжки-175
см., ширина колії - 121 см.
У річкових та морських портах України до першої половини ХХ
ст. існувала професія — бендюжник, тобто візник, який перевозив
товари з судна на склад бендюгом. Транспортні засоби використовува
лися Іваном Петровичем Чорним в 30-х роках ХХ ст. в м. Києві для
транспортування тари та великогабаритних вантажів.
З конструктивними особливостями зимових та літніх транспорт
них засобів кінця ХІХ- першої половини ХХ століття запрошуємо
детально ознайомитися у Музеї народного сухопутного транспорту
Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав».
Л ітература
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РЕМ ЕСЛА ТА П РОМ ИСЛИ В ЕКСПОЗИЦ ІЇ
НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ». ІС ТО РИ Ч Н І АСПЕКТИ
Ш кіра М.В.
Одним із пріоритетних напрямків роботи у музейній галузі є не
тільки збереження і популяризація пам’яток культури, а й дослідження
історії створення музею та формування його колекції.
Ряд важливих питань, пов’язаних з будівництвом Музею народної
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, принципами і кри
теріями створення експозицій, зокрема що стосується ремесел та про
мислів, залишається мало вивченим.
Наприкінці 50-х роках ХХ століття директор ПереяславХмельницького історичного музею М.І. Сікорський, створюючи етно
графічний відділ під офіційною назвою «Філіал Михайлівської церк
ви» [7], усвідомлював, що без представлення у експозиціях музею
сільськогосподарських знарядь праці, народних ремесел та промислів,
неможливо показати соціально-економічне становище українського
села. У «музеї етнографії», як його називали місцеві жителі, було
представлено близько двадцяти ремесел і промислів: знаряддя праці,
різні пристрої, заготовки, готові вироби. На подвір’ї було встановлено
вітряк, комору, велику кількість сільськогосподарських машин і рема
ненту [8. 128-134].
1961 року місцевий краєзнавець Є.Ф. Іщенко поділився своїм
планом про створення музею просто неба з директором історичного
музею М.І. Сікорським та завідувачем відділом етнографії М.І Жамом.
Ідея Є. Іщенка сподобалась молодому і енергійному директору, адже
створення нового музею давало можливість максимально й достовірно
відтворити пам’ятки дерев’яної архітектури, побуту, зберегти історич
ні відомості про багату культуру українського народу.
За схематичним планом ініціатора з поміж 71 га території, потрі
бної для організації музею під відкритим небом, 2 га планувалось ви
ділити для зони ремісників [4].
Складаючи спільний перспективний план зі створення експозиції
українського села, М.І. Сікорський разом із колективом однодумців
представляли народну архітектуру не ізольовано, а в комплексі з ін
шими, близькими їй зразками матеріальної та духовної культури. Цей
зв'язок народної архітектури з предметами побуту, знаряддями праці і
демонстрацією селянських промислів та ремесел, відтворював би істо
ричні і економічні умови, котрі впливали на формування матеріальної
культури українців.
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Остаточно підійшли до більш детального планування при виді
ленні перших 5 га землі під музей-скансен у 1963 році. Працівники
музею, разом з активом музейної Ради, при розплануванні майбутньо
го етнографічного парку передбачали не тільки відтворити найпоши
реніші форми поселень, садиб, селянських жител та господарських
будівель, а й створення діючого музею ремесел [10. с. 106]. Фундатори
музею передбачали, що найближчим часом зникне переважно більша
частина не тільки будівель, що уособлює в собі традиційну народну
архітектуру, а й обладнання виробничого призначення, котрі давно
уже втратили, або могли втратити свої основні функції.
З 1964 року працівниками музею проводилась активна робота зі
створення експозиції під відкритим небом, збору необхідних етногра
фічних колекцій. У с. Горбані Переяслав-Хмельницького району було
виявлено недіючу кузню зі збереженим інвентарем. 1965 року учнями
Переяслав-Хмельницького СПТУ, разом з музейними працівниками
вона була реконструйована у скансені. Був встановлений горн, шкіряні
міхи, наковальня, ковальські знаряддя праці.
1966 року в експозиції музею створюється комплекс з випарю
вання деревини, реконструйовано колодязь та виробничий майданчик.
Встановлені парня та шість «станків-баб» з Ліплявського лісництва
Золотоніського району Черкаської області.
Перший завідуючий музею просто неба М.І. Жам писав: «В селімузею є водяний млин, гамазей, вітряки. «Промисловий» сектор поки
що представлений оригінальною олійницею 18 століття, ободопарнею,
кузнею» [5].
Та в планах творців музею було розширити промисловий сектор і
доповнити його колісною, чинбарною, деревообробною, гончарною
майстернями [3].
Історико-етнографічна експозиція музею ставила перед музейни
ми працівниками задачу історично наближено показати українське
село, його господарське життя, в тому числі ремесла і промисли. Але
для здійснення цих планів потрібно було розширювати межі скансену.
1967 року Переяслав-Хмельницький історичний музей порушує кло
потання про відведення з меж району земельної ділянки площею 13 га
для розширення етнографічного музею. Восени, того ж року, розгля
нувши матеріали складеного проекту відводу земельної ділянки, вико
нком Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих
ухвалює [1. с. 145], але виконком Київської обласної Ради депутатів
трудящих, за відсутності генерального плану забудови музею, не пого
джує. Саме з другої половини 60-х років ХХ століття, з розробкою
генерального плану, закладається новий фундамент експозиційної

225

роботи. Оскільки в селянських господарствах важливе місце займали
домашні промисли та ремесла, а їх наявність впливала як на плануван
ня хати, так і на розташування начиння всередині, то закономірно ви
никла потреба відтворення основних ремесел у межах окремо взятих
садиб [6. с. 105].
19 березня 1970 року на засіданні технічної Ради обласного відді
лу у справах будівництва і архітектури виконкому Київського обласної
Ради депутатів трудящих, на якій був присутній М.І. Сікорський, розг
лядався генеральний план забудови музею дерев’яного народного
зодчества у м. Переяслав-Хмельницькому Київської області, розробле
ний ПТБ облвідділу у справах будівництва і архітектури. В основних
техніко-економічних показниках, згідно генплану, зазначалось, що
загальна планувальна площа складає 25 га, в тому числі:
- під садиби - 4.45 га;
- будівлі - 0.55 га;
- дороги, вулиці, площі - 2.5 га;
- зелені насадження - 15.1 га;
- під водою - 0.9 га;
- інші землі в межах території - 1.5 га.
Відповідно до генерального плану забудови музею надавався пе
релік об’єктів і споруд, які будуть розміщені на додатковій площі. З
поміж 58 одиниць об’єктів, що планувалось встановити у музеї, чітко
виділялися хати ремісників: подвір’я рибалки, садиба ткача, садиба
швеця, млин, шинок з постоялим двором на 10 підвід, пожежне депо
на 1 бокс [9].
Заплановане розширення промислового сектору поступово пере
ходить на другий план, так як створюються експозиції ремісничого
характеру, переважно у пам’ятках народної дерев’яної архітектури:
двір чинбаря, хата столяра, бондаря, садиба заможного селянинапромисловця.
Наприкінці 80-х років ХХ століття, завдяки науковоекспедиційній та пошуковій роботі наукових співробітників, фондова
колекція поповнилась музейними предметами, що відносились до
ковальської справи (інструменти і вироби). У листопаді 1989 року на
засіданні наукових працівників Музею народної архітектури та побуту,
розглядалось обґрунтування та тематико-експозиційний план зі ство
рення кузні як окремого об’єкту, що доповнював би розділ господар
ських виробів. Кузню планувалось розмістити поруч з павільйоном
транспорту (нині площадка с/г техніки музею хліба) [2].
Отже, за час становлення і розвитку Музею, технічні здобутки
наших предків у загальній експозиційній структурі називались по різ-
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ному: зона ремісників, промисловий сектор, розділ господарських
виробів, ремесла та промисли українського пореформеного села.
У загальному плані Музею народної архітектури та побуту Сере
дньої Наддніпрянщини, не беручи до уваги тематичні музеї, можна
виділити два сектори демонстрації ремесел та промислів. Перший
включає в себе окремі будівлі: ободопарня, кузня, олійниця, вітряки і
водяні млини. Другий сектор - це хати, в яких представлено майстерні
ремісників, що створюють загальний архітектурний ансамбль, котрий
демонструє стару вулицю ремісників: двір чинбаря, столяра, ткача,
бондаря, гребінника, олійника. У поєднанні вони дають відвідувачу
уявлення не тільки про історико-економічні умови певного регіону, а й
про життя різних верств населення.
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НОВІ Ф ОРМ И РО БО ТИ МУЗЕЇВ В СУЧАСНИХ
КАРАНТИННИХ УМОВАХ (З ДОСВІДУ РО БО ТИ ВІДДІЛ У
«СУБОТІВСЬКИЙ ІС ТО РИ Ч Н И Й М УЗЕЙ» НІКЗ «ЧИГИРИН»)
Ш миголь С.П.
Епідемія ЄОУГО-19 у 2020 р. змінила звичний уклад життя людей
по всьому світу, що відбилося і на трудовому графіку, і на формах
проведення дозвілля.
Вагомі корективи пандемія внесла у роботу музеїв, загрожуючи їх
фінансовому стану та подальшому існуванню, адже головне їх призна
чення - надавати послуги у формі проведення екскурсій, які стали
забороненими.
Поряд із традиційними формами та інструментами музейної робо
ти, зокрема такими, як експозиційно-виставкова, просвітницько-освітня,
проведення наукових конференцій та ін. особливого значення набува
ють і новітні, пов’язані із розвитком сучасних інформаційних техноло
гій. До них належать інтернет-сайти, віртуальні екскурсії та тури, профі
лі музеїв у соціальних мережах. Саме активний розвиток останніх спри
яв ширшій комунікації закладів з потенційними відвідувачами.
Відділ «Суботівський історичний музей» Національного історико-культурного заповідника Чигирин у мережі РасеЬоок більше 6 років
має сторінку «Суботівський історичний музей» [14], де нараховується
близько тисячі підписників, та групу «Чигиринщина у мистецькій
ретроспективі» [17], яка існує майже два роки, на неї підписано більше
250 осіб. Також близько двох років тому з ’явилася сторінка у мережі
Instagram, з ніком єиЬоїіу_5иЬоїіу, де близько 150 підписників [15].
Сторінки завжди велися активно, але в основному мали більш інфор
мативний контент. Досі на них можна отримати найактуальнішу інфо
рмацію про пам’ятки.
Але із запровадженням карантину було вирішено дещо змінити
роботу відділу, спрямувавши її у популяризацію пам’яток закладу
через Інтернет, тим самим даючи змогу потенційним відвідувачам
відчути себе у музеї.
Активною формою співпраці з відвідувачами та підписниками
стали онлайн виставки, ігри та флешмоби [9], які, враховуючи каран
тинні обмеження, масово почали проводитися онлайн.
Науковці відділу долучалися до флешмобів інших закладів, а та
кож організовували власні.
Одним із перших, до якого долучився відділ, був «Черкащина місце сили», що прослідковується за хештегом #Черкащи
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на_місце_сили, що організований офіційним туристичним порталом
Черкаської області «Черкащина Туристична». Відтак, за вказаним
хештегом можна знайти інформацію про місце сили не лише для міс
цевих жителів, черкащан, а для всієї України та гостей з-за кордону Іллінську церкву [18].
Співробітники музею підтримали ініціативу Рівненського облас
ного краєзнавчого музею та долучилися до акції «Люблю музей Love
museum», приуроченої Міжнародному дню музеїв 18 травня, активно
ділилися світлинами та інформацією про свої об’єкти чи раніше відві
дані, додаючи хештег #ЛюблюМузейLoveМuseum [7].
У квітні музейники відділу взяли участь у міжнародному флешмобі, який запропонував Йоркширський музей Великобританії
«Creepiest Object» #Creepiest_Object, суть якого - поділитися із загалом
найдивнішим чи найстрашнішим експонатом [20]. Оскільки дивних
експонатів у приміщенні 200-літньої селянської садиби в Суботівському історичному музеї чотири, то було вирішено одночасно організува
ти онлайн гру з підписниками сторінок у мережах Facebook та
Instagram, суть якої полягала у відгадуванні назви експоната та його
призначення. До уваги були запропоновані гусяче крило, вішалка для
одягу з козиної ноги, тарахкотьольце - іграшка для дітей із гусячого
стравоходу з горошиною всередині, перце' (пірце') для змащування
пиріжків чи інших виробів з тіста [1].
Даний вид роботи виявився пізнавальним для підписників сторі
нок, а їх активність дала змогу підвищити цікавість до експонатів му
зею. Завдяки такому формату роботи одночасно вдалося зібрати спо
гади про вище вказані експонати, які в майбутньому будуть викорис
тані для наукової роботи.
Продуктивним виявився проєкт «Непрочитані листи остарбайтерів» [5], організатором якого були науковці НІКЗ «Чигирин».
На початку 2019 р. на Чигиринщину були передані листи остарбайтерів, які 77 років тому були надіслані з Німеччини родичам. Виявлені
вони були краєзнавцем з Чорнобаївщини Олегом Петровичем Ткаченком. У 34 населені пункти Чигиринського району було відправлено 144
листи. І лише на початку наступного року працівники заповідника змог
ли долучитися до акції передачі листів адресатам чи адресантам [4].
Окрім науковців закладу до пошуку також долучилися члени Чиги
ринської та Медведівської ОТГ. Завдяки спільним зусиллям вдалося знай
ти родичів відправників чи отримувачів листів (рідше їх самих) та переда
ти вістку, яка 77 років тому була відправлена з німецького полону.
Показово, що завдяки екскурсоводу відділу Мінській О.І. мешка
нці с. Суботова одними із перших отримали листи.
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Одночасно збиралися спогади очевидців та їх рідних про часи
Другої світової війни. Для ефективнішого пошуку було налагоджено
роботу з сільськими радами, в архівах яких знаходилися погосподарські книги того періоду, а також Державним архівом Черкаської облас
ті (ДАЧО), Державним архівом Кіровоградської області (ДАКО), і
німецьким архівом міста Бад-Арользена «Arolsen Archives - Interna
tional Center of Nazi Persecution», який кваліфікується на даній темі.
За результатами досліджень було заплановано у квітні провести
Круглий стіл «Життя цивільного населення України під час нацистської
окупації. Остарбайтери - жертви двох тоталітарних режимів» (до 75річчя закінчення Другої світової війни), де учасники проєкту могли
поділитися власними напрацюваннями, але у зв’язку з карантинними
обмеженнями організатори змушені перенести на невизначений термін.
Сам проєкт відбувався в офлайн форматі, але всі напрацювання науков
ців були опубліковані на відповідній сторінці проєкту у Facebook [5].
У травні працівники Суботівського історичного музею долучили
ся до безстрокової акції «Родинні історії війни» #РодинніІсторіїВійни,
започаткованої Українським інститутом національної пам’яті [8]. У
ході акції в соцмережах були висвітлені напрацювання науковців, які
поділилися зібраними матеріалами життєвих доль учасників Другої
світової війни. Хвилюючими були спогади та пережиті емоції суботян
про 9 травня 1945 р. - день, коли було оголошено Перемогу.
Також у травні відділ приєднався до всесвітньої музейної ініціа
тиви #MuseumFromHome (Музей вдома) [19], в ході якої запровадив
Інтелектуально-пізнавальний карантин, де за хештегами #Суботівський_інтелектуально_пізнавальний_карантин [13] та #Пізнавальнорозважальнийкарантин [6] можна знайти інформацію про об’єкти відділу,
окремі події, визначення та поняття.
Задля популяризації культурної спадщини у травні було організо
вано флешмоб #Суботів_моїми_очима [11], суть якого полягала в то
му, щоб відвідувачі, котрі побували на екскурсіях раніше, публікували
свої фото у соцмережах, додаючи вказаний хештег, та відмічали му
зейну сторінку у Facebook та Instagram. Під цим хештегом працівники
також ділилися світлинами пам’яток та інформацією про них.
Один зі знакових онлайн проєктів НІКЗ «Чигирин», до якого до
лучилися науковці відділу, був «Зі щирою прихильністю до життя
народного» [2], присвячений 155-річчю від дня народження етнографа
і фольклориста, одного із фундаторів автокефальної церкви Марка
Грушевського, родина якого проживала у Суботові. Довгий час дослі
дженням життєвої долі Грушевських займалася завідувачка відділу
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«Суботівський історичний музей» Кукса Н.В. Деякі її напрацювання
можна побачити у відео форматі на сторінці проєкту.
Надзвичайно цікавим досвідом було проведення онлайн виставки
«Суботівські гостини» #суботівськігостини [16], на яких експонували
ся ляльки-мотанки майстринь з різних куточків України, а також з
Норвегії, Португалії, Південно-Африканської Республіки. Організова
на вона була науковцями Національного історико-культурного запові
дника «Чигирин», а у вересні, коли карантинні обмеження були дещо
послаблені, виставку мотанок можна було бачити у Суботові, біля 200літньої селянської садиби, та, звичайно, онлайн. Виставка набула ши
рокого резонансу. Свідченням цьому є зацікавленість у ній преси та
висвітлення в інтернет-виданнях [4].
У вересні Міністерство культури та інформаційної політки Украї
ни оголосило флешмоб «Мандруй Україною», який прослідковується
під хештегами #VisitUkraine #МандруйУкраїною та проходить на сто
рінці Ukraine NOW. Серед інших дописів за вказаними хештегами
можна знайти світлини Іллінської церкви с. Суботів [3].
Четверта субота листопада - День пам’яті жертв Голодомору.
Цього року невинно вбитих голодом українців вшановували 28 листо
пада. До цього дня Національний музей Голодомору-геноциду створив
соціальну рекламу та закликав українців поділитися родинними історі
ями, поставивши хештег #ЗбережиПравду #Голодомор87. На сторінках
«Суботівський історичний музей», «ЧИГИРИНЩИНА» та на власних
сторінках у_БасеЬоок працівники ділилися не лише історіями власних
родин, але і раніше зібраними матеріалами, адже тема геноциду давно
досліджується музейниками. Зібрані спогади голодомору на Чигиринщині неодноразово публікувалися у збірниках тематичних конференцій.
У грудні запущений флешмоб «Суботів зимовий» #Суботів_зимовий, мета якого - поділитися засніженими краєвидами суботівських об’єктів [10].
Для пошановувачів суботівської старовини наприкінці листопада
на порталі izi.travel з’явився тур «Суботів - родовий маєток Хмельницьих» [12], де кожен бажаючий може прочитати інформацію про 13
об’єктів відділу, проглянути розроблений маршрут та спланувати вла
сну екскурсію Суботовом. Наявність додатку izi.travel у телефоні дає
змогу самостійно оглянути екскурсійні об’єкти та отримати інформа
цію, не вдаючись до послуг екскурсовода, що одночасно зменшує кі
лькість контактів із невідомими людьми.
Працівники відділу заочно брали участь у наукових відеоконференціях через сервіс Zoom, а також у зйомках телепередач, сюжетах для но
вин та онлайн передачах, висвітлюючи основні віхи історії Суботова.
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Отже, в умовах реалій сьогодення використання соцмереж стало
єдиним засобом існування, коли у зв’язку з карантинними обмеження
ми форма роботи багатьох музейних закладів перейшла у онлайн ре
жим. Але, здавалося б, вимушені дії та пошуки нового формату робо
ти з відвідувачами одночасно дозволили охопити більшу аудиторію
потенційних відвідувачів та налагодити співпрацю з ними не контак
туючи напряму, що убезпечує від зараження COVID-19.
Л ітература
1. Експонат №4 [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.instagram.com/p/B_nMFR8D0AA/
2. Зі щирою прихильністю до життя народного [Електронний ре
сурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/OlhaPyskun
3. Мандруй Україною [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/peI•malink.php?stOIy_fbid=1707377976095754
&id=m0004707040m7
4. На батьківщині Богдана Хмельницького тривають «Суботівські гостини» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://smilaua.com/index.php/12-news/society/15876-society-2020-10-055?fbcUd=IwAR3oyhzYLpHazFWOШckaifDtmuVjRuYzo5jgY4zlHTCq0b
dXFgLZahuip4
5. Непрочитані листи остарбайтерів [Електронний ресурс]. Ре
жим доступу: https://www.facebook.com/events/2661734643880631
6. Пізнавально-розважальний карантин [Електронний ресурс].
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_^bid=231 150574769702&і
d=100036242834004
7. Рівненський Обласний Краєзнавчий Музей [Електронний ре
сурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/rivnemuseum
8. Родинні історії війни [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/posts/1592545474233414
9. Словник UA. Портал української мови та культури [Елект
ронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://slovnyk.ш/mdex.php?swrd=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1o/o88
%D0%BC%D0%BE%D0%B 1
10. Суботів зимовий [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_^bid=1766333713533513
&id=100004707040107
11. Суботів моїми очима [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_^bid=2738962776347732
&id=100007021089395

232

12. Суботів - родовий маєток Хмельницьких [Електронний ре
сурс]. Режим доступу: https://izi.travel/ru/6b5d-cubotiv-rodoviy-maietokhmelnickih/uk
13. Суботівський інтелектуально-пізнавальний карантин [Елект
ронний ресурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/hashtag/
14. Суботівський історичний музей [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://www.facebook.com/
15. Суботівський історичний музей - відділ НІКЗ «Чигирин»
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https ://www. instagram. com/subotiv_subotiv/?hl=bg
16. Суботівські гостини [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/hashtag
17. Чигиринщина у мистецькій ретроспективі [Електронний ре
сурс].
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/groups/364752270833216
18. Черкащина Туристична [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/tourismincherkasyregion/
19. Museum From Home (Музей вдома) [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://twitter.com/museumfromhome?lang=uk
20. Yorkshire Museum: Curator battle seeks 'creepiest exhibit' [Елект
ронний ресурс]. Режим доступу: https://www.bbc.com/news/uk-englandyork-north-yorkshire-52369540

ФОНДИ М УЗЕЮ Я К ДЖ ЕРЕЛО НАУКОВИХ ДО СЛІДЖ ЕН Ь
НАЦІОНАЛЬНОМ У М УЗЕЇ КОСМ ОНАВТИКИ
ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА
Щербакова Н.М.
У багатьох напрямках діяльність двох відділів музею (Меморіаль
ний будинок-музей академіка С.П. Корольова та експозиція «Космос»)
спирається на наукові дослідження багатого та різноманітного музейного
зібрання. За п’ятдесят років існування музею у фонди оформлено близько
20 тисяч предметів, 15 тисяч з яких належать до державної частини Му
зейного фонду України. Основу музейних колекцій складають предмети,
що розповідають про життєвий та творчий шлях С.П. Корольова, матеріа
ли, пов’язані з історією та сучасним освоєнням космосу, в т.ч. місцем
України в дослідженні космічного простору. Музейні зібрання представ
ляють усі види пам’яток науки та культури згідно з класифікацією, а саме:
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колекція меморіальних матеріалів, писемних, образотворчих, речових
матеріалів, кіно-, фоно- та відеоджерел.
Меморіальний фонд складають особисті речі С.П Корольова та
його родини. Фонд писемних матеріалів - це листи С.П. Корольова,
його автографи, численні документи. Значна частина цієї колекції книги про С.П. Корольова, про космонавтику та космонавтів. Фонд
образотворчих матеріалів включає речі космічної тематики: живопис,
графіку, скульптуру, декоративно-прикладне мистецтво, фото, негати
ви, слайди, художні поштові листівки, марки, конверти, карти, схеми,
креслення, атласи, глобуси, філуменію. До фонду речових матеріалів
входять: космічна техніка та спорядження, нумізматика, боністика,
фалеристика, тканини, кераміка, скло, предмети з металу, дерева, шкі
ри, кістки, рога, каменю, пластмаси та інших сучасних матеріалів, що
розповідають про освоєння космосу. Фонд кіно-, фоно- та відеоматеріалів складається з БУБ-дисків з фільмами про С.П. Корольова, про
конструкторів ракетно-космічної техніки.
У 2020 році музей відзначив 50-річчя з дня заснування. За цей час
у музеї накопичилась значна колекція документів та фотоматеріалів.
Опрацьовуючи їх, наукові співробітники вивчають і висвітлюють істо
рію становлення та розвитку музею. Це дозволило відтворити хроно
логію, встановити імена особистостей, причетних до музейних подій.
Результатами цієї роботи стали фотовиставки та статті в наукових
збірниках [1, стор. 9-19; 24-29; 2]. Директорка музею Ірина Дячук на
матеріалах фондів узагальнила визначальні маловідомі факти станов
лення музею щодо ролі провідних учених та інституцій НАН України
у формуванні національної фондової колекції, організації системних
наукових досліджень та підтримки міжнародного співробітництва в
сфері популяризації космічної науки та технологій, розглянула етапи
формування фондів музею [3].
Для співробітників Меморіального будинку-музею академіка С.П.
Корольова постать Г оловного конструктора завжди залишається джере
лом для дослідження. Важливим і цікавим є вивчення документів, що
зберігаються у фондах музею. Найбільший інтерес представляють спо
гади рідних та близьких Сергія Павловича, його соратників, тих, хто
знав його та працював з ним довгі роки. Ці спогади допомагають розк
ривати особистість С.П. Корольова, його характер, дозволяють зрозумі
ти мотиви його вчинків, знаходити пояснення його успіхам у науковій та
інженерній діяльності. Так, матеріалами для статті «Наш Головний» [4]
наукового співробітника Наталії Місяць та головного зберігача фондів
Наталії Щербакової стали спогади В.С. Сиромятникова [5], вченого у
галузі інженерних наук, засновника космічної стикувальної техніки,
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який працював під керівництвом С.П. Корольова десять років. Це цікаві
свідчення очевидця про моменти життя великої людини. Вони дають
матеріал для роздумів, створюють певні ілюстрації до них.
Георгій Степанович Вєтров багато років працював під керівницт
вом С.П. Корольова, декілька разів відвідував музей космонавтики в
Житомирі, спілкувався зі співробітниками, брав участь у наукових
конференціях і залишив спогади про Сергія Павловича [6]. Ці матері
али важко переоцінити, коли йдеться про С.П. Корольова як керівника,
про стиль і методи його роботи з колективом, про щоденні турботи і
мрію усього життя Головного конструктора. Розуміння великої мрії
великої людини багато в чому є ключем до розгадки феномену Корольова. Рукописи доктора технічних наук Г.С. Вєтрова з фондів музею
лягли в основу написання статті «Людина великої мрії» [7].
Вивчення джерел, пов’язаних з життям та діяльністю С.П. Коро
льова надає широку можливість не тільки розкривати особистість,
таланти Корольова, але також вивчати події, розвиток авіаційної тех
ніки в Україні на різних історичних етапах. В фондах музею зберіга
ються папки з ксерокопіями вирізок із газетних статей та журналів,
зроблених Сергієм Павловичем Корольовим, починаючи з 1926 року,
коли його юнацьке захоплення авіацією почало переростати в серйоз
ні наукові та практичні доробки. Зібрані С.П. Корольовим матеріали,
його відмітки (автографи, які теж можуть бути окремою темою для
дослідження) на них, демонструють інтереси, якими жив у 20-30 роки
ХХ століття майбутній Головний конструктор, є цінними матеріалами
для опрацювання. Результати роботи з цими папками наукового спів
робітника Олени Зосімович описані у статтях [8, 9].
Фонди музею постійно поповнюються новими предметами. Зу
силлями наукових співробітників створюються нові колекції, які ста
ють об’єктом для дослідження [1, стор. 29-32]. Так, за декілька років (з
2017 по 2020 рр.) колекція сірникових етикеток (філуменія) сформува
лася у 800 одиниць зберігання основного фонду. Робота з нею збагати
ла співробітників новими знаннями з історії космонавтики, допомагає
у подальшій науково-дослідницькій та виставковій діяльності. Провід
ним науковим співробітником Лідією Кулик було зроблено тематич
ний каталог цієї групи, який дозволяє не тільки глибоко та повно розк
рити зміст колекції, а і забезпечує легкий пошук матеріалу.
Музейні зібрання є джерелом їх системного вивчення. Колекція
записуючих та відтворюючих пристроїв, які використовувалися на
космічних кораблях «Восток», «Восход», «Союз», відображає історію
розвитку науки та техніки на етапі становлення космонавтики. Науко
вий співробітник Наталія Жежера постійно контактує з конструкто
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рами та інженерами НДІ Електромеханічних приладів у Києві. Завдяки
цьому в музеї зберігаються та експонуються не тільки пристрої, а та
кож інформація з історії інституту, його провідних конструкторах,
технічна документація. Це збагачує та розширює тему «Розвиток кос
монавтики в Україні». Один з аспектів цієї теми також розкриває заві
дувачка відділу «Космос» Лілія Кавун в роботі про Павлоградський
хімічний завод [10].
Таким чином, наукове опрацювання матеріалів музейного фонду
є предметом досліджень наукових співробітників. Результати цієї
праці втілюються в експозиції, експозиційні комплекси та виставки,
наукові каталоги, друковані праці та газетні статті.
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ТИТАН М УЗЕЙНОЇ СПРАВИ - ІГОР СВЄШ НІКОВ
Ю химчук М. С.
Я схиляю голову перед цією Людиною.
П.Т. Тронько
В музеї НІМЗ “Поле Берестецької битви”
серед унікальних експонатів: козацьких шабель,
мушкетів, порохівниць та інших цінних речей є
одна цікава вітрина. Вона присвячена пам'яті
відомого вченого, дослідника та археолога Ігора
Кириловича Свєшнікова (Рис. 1). Вітрина міс
тить особисті речі, якими він користувався під
час археологічних розкопок: планшет, компас,
фотоапарат марки “Москва 2”, та як доказ його
титанічної праці — щоденники археологічних
експедицій Рівненського краєзнавчого музею на
місці Берестецької битви.
Західна Україна, а особливо Волинь, була місцем великої дослід
ницької роботи Ігора Кириловича. Будь-який історичний аспект, що
привертав його увагу, дослідник вивчав глибоко і всесторонньо. Він
досліджував проблеми широкого історичного діапазону від давньої
історії до середньовіччя та нового часу. І, як писав Ю. Макєєв, «Це
була людина широкої ерудиції, він досконало володів кількома мова
ми, спеціаліст, який глибоко розбирався у професійних питаннях»
[3;45]. Ті, хто пам’ятає Ігора Кириловича, розповідають, що він був
справжнім патріотом, із щирим серцем, тонким гумором та незмінною
усмішкою на вустах. Володів фотографічною пам’яттю, адже з легкіс
тю запам’ятовував дати, імена, був наполегливим та упертим.
Народився Ігор Кирилович 19 жовтня 1915 року в Києві у дворян
ській сім'ї Кирила Петровича Свєшнікова та Надії Миколаївни Радчен
ко. За своє довге життя він встиг чимало: кандидат історичних наук
(1958 р.), доктор історичних наук (1972 р.), почесний член Польської
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академії наук, член ради по захисту кандидатських і докторських ди
сертацій при Інституті археології АН УРСР (Київ) та при інституті
українознавства імені І.П. Крип’якевича, НАН України (Львів), член
головної редакції міжнародного квартальника «Акти археології «Кар
пат» (Краків), був членом президії і головою секції пам’яток археології
Львівської обласної організації Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури, членом Рівненської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України (на той час - Рівненського
обласного краєзнавчого товариства) [4;141], його перу належить бли
зько трьохсот наукових праць, серед яких найвідоміша монографія
«Битва під Берестечком», яка була написана на основі майже 20-річних
археологічних розкопок, проведених під керівництвом автора.
Все почалося з першої розвідкової експедиції у 1970 році на місці
битви козаків із польською шляхтою під Берестечком, яка була органі
зована за сприяння директора Рівненського краєзнавчого музею В.Я.
Сидоренка та безпосередній допомозі П.Я. Лотоцького, директора
архітектурного комплексу «Козацькі Могили». Вона поклала початок
широкомасштабним дослідженням. Ці розкопки стали унікальними і
першими у своєму роді, адже саме в Україні вперше Ігор Кирилович
став досліджувати пам’ятку другої половини XVII століття археологі
чними методами
Завданнями експедиції були: віднайти місця битви, розташування
козацько-селянського табору, переправ через річку Пляшівку, що бу
дувались з наказу Івана Богуна для відступу війська, місця, де героїчно
загинули 300 козаків, а також здобуття оригінальних речей, які б до
зволили подальше дослідження озброєння та обладнання козацькоселянського війська.
Але справа ця була не з легких. Від початку робіт виникла потре
ба в розробці нової ме
тодики проведення ар
хеологічних розкопок на
болотистій місцевості,
оскільки
обмежений
досвід роботи на таких
дослідженнях виявився
непридатним у цих умо
вах. І. Свєшніков писав:
«І перший же сезон
розкопок під Берестеч
ком виявив сліди битви,
сліди тих колись загад
кових для мене козаків,
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їхні кістки та речі. У даному опрацюванні цих давно загублених і те
пер виявлених «слідів» повертаю їх українському народу, як частку
його національного багатства.» [6; 8] (Рис. 2).
Всі реставраційні роботи покладались на Ігоря Кириловича Свєшнікова. Він мав гарний досвід з реставрування старожитностей. Він
розробив власну методику консервації та реставрації виробів зі шкіри.
Всі ці реставраційні роботи потребували великих коштів, яких
завжди не вистачало. За лабораторію слугувало невеличке підвальне
приміщення будинку, де проживав Ігор Кирилович.
Відреставрований, законсервований та підготовлений матеріал
систематизувався і передавався музеєві. Унікальна експозиція музеюзаповідника «Поле Берестецької битви» створювалась також під
науковим керівництвом І.К. Свєшнікова. «Козацькі Могили» своєрідне дітище великого вченого.
В музеї сотні експонатів, які розкривають невідомі сторінки з історії
козацтва, його устрій, озброєння, культуру, побут. Ні один музей у світі не
володіє таким багатством автентичних експонатів козацької доби, про
більшість з яких було відомо лише з козацьких дум чи історичних балад.
Ці унікальні експонати демонстрували на виставках у Польщі та Канаді,
що свідчить про їх велике значення і наукову цінність.
Тобто, поставлені задачі археологічної експедиції Ігор Свєшніков
з успіхом виконав. Йому вдалося встановити шляхи відступу козацько селянського війська з оточеного табору, а також відтворити порядок
розміщення козацьких військ на місці битви і порядок ведення бою,
застосованого Богданом Хмельницьким під Берестечком. Єдине, що не
встиг зробити вчений - це віднайти ще дві козацькі переправи.
Фотограф А. Мізерний у своїх спогадах пише: «Він завжди пос
пішав. Прагнув встигнути зробити те, що задумав. Дуже хотів відшу
кати інші козацькі переправи і обов’язково тут під Берестечком, знай
ти козацьку гармату, адже в експозиції представлені дві гармати, при
везені зі Львова. А потім майже із сумом додає: «Але ж козаки ніколи
своєї зброї не лишали, тим паче гармати!..» [3; 60].
Життя відомого вченого і археолога раптово обірвалося спекотного серпня 1995 року, коли він був на розкопках Дубенського замку.
Поховали відомого вченого у селі Івано-Франкове на Львівщині, поряд
з могилою його дружини.
Славу і добре ім’я Ігора Кириловича довго пам’ятатимуть нащад
ки. На його честь названа загальноосвітня школа І - ІІІ ступеня у селі
Хотин, де він проживав разом з родиною. Ім’я Ігора Свєшнікова но
сять вулиці міст Рівного та Дубно, а на фасаді колишньої Дубенської
гімназії, де він навчався, встановлена в 1997 році меморіальна дошка.
В 2005 році меморіальна дошка була відкрита та освячена на честь
Ігора Кириловича на “Козацьких Могилах”.
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Цього ж року рішенням Рівненської обласної ради заснована
науково-краєзнавча премія імені Ігоря Свєшнікова у галузі охорони
культурної спадщини краю. Вона присуджується з метою
стимулювання розвитку цієї галузі, відзначення кращих спеціалістів в
галузі охорони та збереження пам’яток історії, культури та
архітектури, за високий професіоналізм, плідну творчу роботу і
культурно-просвітницьку діяльність. Вручається щорічно з нагоди
Міжнародного Дня охорони пам'яток історії та культури.
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ВІД «КОСОГО КАПОНІРУ» ДО НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ .
ДО 50-річчя ВІДНОВЛЕННЯ Д ІЯ ЛЬН О С ТІ
Ю щенко О.І.
Музей «Київська фортеця» пройшов довгий та складний шлях
розвитку, становлення та росту від відділу Київського обласного
музею Революції (1930-1940 рр.) до Національного історикоархітектурного музею «Київська фортеця». В 2021 році виповнюється

240

50 років з дня відновлення музейної діяльності та відкриття експози
ції 1971 року, тоді ще історико-революційної пам’ятки-музею „Косий
капонір”, філії Державного історичного музею, який було ліквідовано
в 1940 році. І тому на часі проаналізувати шлях його розвитку, реалії
та виклики, які стояли перед закладом, його роль у справі збереження
культурної спадщини, виховну роль у формуванні національної свідо
мості підростаючого покоління та здатність згуртовувати молодь для
реалізації її творчого потенціалу.
Джерелом для дослідження послугував музейний архів (листу
вання, плани, звіти, книги відгуків, фотоматеріали і т. д.), що дав змогу
проаналізувати та з ’ясувати, як змінювалися концепція музею, його
цілі та завдання, з ’явилися нові форми роботи.
Перші 10 років з часу відновлення діяльності музейна тематика
залишається в основному революційною та була пов’язана з діяльніс
тю КПРС. Експозиція побудована в хронологічному порядку у відпо
відності з періодизацією, прийнятою радянською історичною наукою.
Включала два експозиційні зали в новій будівлі, а також приміщення
Косого капоніру та меморіальний комплекс, створений в честь загиб
лих солдат Київського гарнізону - учасників першої російської рево
люції. До уваги відвідувачів також пропонувались тюремний дворик і
збережені фрагменти комплексу оборонних споруд Госпітального
укріплення. Експозиція 1-го залу розповідала про історію старої Киє
во-Печерської фортеці, перетворення Косого капоніру на військовополітичну в’язницю та про його перших в ’язнях. 2-й зал висвітлював
події революційної боротьби пролетаріату України і Києва починаючи
від зародження перших марксистських гуртків до січневого повстання
в Києві. Показники відвідуваності досить високі і стрімко зростають.
рік
відвіду
вання

1972 1973
30433 72135

1974
99750

1975
112000

1976
112338

1978
120536

1979
116378

1980
105000

Кількість проведених екскурсій в 1976 році досягла 4043, що на
віть на 2019 рік досить високий показник. Виданий буклет музею «Ко
сий капонір». Ведеться робота з підготовки каталогу «В’язні Косого
капоніру». На сторінках газет публікуються статті наукових співробіт
ників. За період 1976 р. та 1977 років підготовлені та проведені три
наукові конференції.
Серед масової роботи найбільшу популярність мали піонерські
гуртки та «Уроки мужності», що проводились спільно з Київським
державним педагогічним інститутом ім. М. Горького (нині Національ
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ний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). Святкові прийоми
в піонери та вручення комсомольських квитків біля меморіального
комплексу, зустрічі з ветеранами партії та революції, дні відкритих
дверей для школярів, дні музею на підприємствах та установах міста,
тематичні вечори, «День революційних традицій» для молодих воїнів
Київського гарнізону. Співробітники музею використовували всі мо
жливі засоби масової інформації для популяризації музею та приваб
лення до нього нових відвідувачів. Так, в 1975 році на екранах
з’являється кіножурнал «Україна» з сюжетом «Музей «Косий капо
нір», стають популярними виступи співробітників на телебаченні та
радіо, публікації в газетах.
До середини 80-х років спостерігається стабільно високий показ
ник відвідуваності, але майже наполовину знижується кількість екску
рсій. 1982р. - 105000 чол., екскурсій - 1450; 1984р. - 105000 чол.,
екскурсій - 1500. В другій половині 80-х розпочинаються ремонтні
роботи. Експозиція майже не працює. Особливе значення в цей період
надається лекціям. Посилюється робота по пропаганді революційних
традицій, патріотизму, інтернаціоналізму.
Узагальнюючи двадцятирічний період роботи музею, можна
сказати, шо культурно-освітня робота велась згідно планів, затвер
джених управлінням культури, додатково розробляються заходи по
пропаганді матеріалів 25-го, 26-го та 27-го з ’їздів КПРС, пропагуються
революційні традиції патріотизму та інтернаціоналізму.
В 1990 році в честь 45-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній вій
ні робиться акцент на екскурсійно-масовій роботі серед військовослу
жбовців, ветеранів війни, дітей-сиріт та інших безкоштовних катего
рій. Основними формами культурно-освітньої роботи залишаються
екскурсії та лекції, які були дуже популярними за межами музею, від
відування високе та стабільне.
Кардинально змінюється напрямок діяльності закладу в перший
рік незалежності України, міняється і назва самого музею. В 1991 році
музей був перейменований на «Історико-архітектурну пам’ятку-музей
«Київська фортеця».
В умовах відсутності повноцінної експозиції, шо було пов’язано з
реставраційними роботами, музей в 1991 році виконав, а в 1992 році
перевиконав фінансовий план доходів від вхідної плати, не змінивши
вартості вхідних квитків. В1991році кількість відвідувачів становила
105000 чол., екскурсій - 1442, лекцій - 120, кількість виставок - 9,
масових заходів - 10. Науково-освітня робота націлена на пропаганду
рідної мови та рідної історії не тільки серед аудиторії, а й в колективі.
Велика увага приділяється позамузейній роботі. Одним із завдань
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закладу було згуртування людей, які мають інтерес до історії нашої
країни, зокрема, через історію фортифікації. Задля цього за ініціативи
музейників була здійснена експедиція по об’єктах КІУРу науковцями
та шанувальниками історії фортифікації, серед яких люди різного віку
і професій.
У 1992 році, основна діяльність була спрямована на виставкову
роботу та театрально-концертні заходи. Використовуючи архітектурні
особливості будівлі Косого капоніру, вперше в стінах фортеці була
організована та проведена виставка не притаманна тематиці музею авангардного живопису, в якій взяли участь провідні майстри України
та представники авангардизму Швеції та Великобританії. Це була пе
рша в Україні виставка такого напрямку, яка, безумовно, викликала
широкий резонанс в європейській пресі.
Експозиційний простір Косого капоніру почав використовуватися
для проведення мистецьких заходів. З ’являються нові для музею
форми роботи - організація та проведення на базі музею рок-концертів
українських гуртів. Враховуючи високий рівень проведених заходів,
до міжнародного рок-фестивалю були запрошені та взяли участь рокгурти Сполучених Штатів Америки та Німеччини, підготовлена серія
телепередач.
В приміщенні Косого капоніру вперше для киян та гостей були
представлені роботи відомого майстра світлини Марлена Матуса
«Сторінки старого альбому», що знайшло широкий відгук серед гляда
чів та преси.
У зв’язку із зміною концепції музейної експозиції та назви музею,
була проведена робота по підготовці нової експозиції в капонірі 2-го
полігону і Косому капонірі. Намічені перспективи по вивченню фор
тифікаційного мистецтва і військової історії України. Велась активна
збиральницька робота по основним темам: історія Київської фортеці та
військово-тюремні заклади Київської фортеці 19-20 ст., науковоосвітня та пам’яткоохоронна робота. Відвідування залишається на
такому ж високому рівні - 105000 чол., екскурсій - 1386, лекцій - 76.
Розпочато роботу по створенню на базі музею спільно з органами мі
ліції занять з підлітками з питань правової культури та профілактики
правопорушень, започатковані заходи присвячені Міжнародному дню
музеїв; до Дня Києва; до Дня Незалежності України.
В період 1993-1994 років спостерігається різке зменшення відві
дування, щонайменше в половину, кількість екскурсій - 1720 в 1993 та
1709 в 1994, що пов’язано із різким зменшення туристичних груп в м.
Києві. Співробітники музею включається до пошуку нових форм робо
ти, аби зацікавити та повернути відвідувача. Так були започатковані
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такі заходи як Різдвяні свята для дітей з інвалідністю, вечори романти
чної старовинної музики за участю ансамблю «Вергіналіс», авторські
вечори, на яких лунали вірші на тему «Сенс життя», пісні під гітару.
Особлива увага приділялась військовослужбовцям, з метою при
вернути їх увагу до історії пам’яток Київської фортеці. В тому числі,
шляхом співпраці та посильної участі у її реконструкції. Вперше була
започаткована спроба провести театралізовану екскурсію. З ’явилась
нова ідея провести екскурсію у формі усного журналу, сценарій якого
мав складатися із кількох сторінок, а знайомство проходити у різні дні.
В період з 1996 по 2000 роки спостерігається значне зменшення
відвідування, а його показник падає до 13220 чол. в 1998 році, що
пов’язано з реставраційними роботами та відсутністю постійної експо
зиції. Не дивлячись на це, в стінах музею було проведено цілу низку
науково-освітніх та культурно-мистецьких заходів, серед яких мисте
цькі акції - студентського балу-маскараду «Хеллоуін» та турніру на
стільного хокею разом з федерацією настільного хокею.
1996 рік можна охарактеризувати роком зацікавленості телеба
чення та преси до Київської фортеці. За цей рік на телебаченні
з ’явилось 15 програм про Київську фортецю та 2 художні фільми,
сюжети яких відзняті в її стінах. 1998 року в музеї з ’являється вій
ськово-історичний клуб «Київська фортеця», який має підрозділи:
«Пласт», «Легіон Вісла», «Ізюмський полк», «Південь Америки»,
«Кригшпіль», «Другий кінний гусарський полк» та «Київська
Русь». Культурно-масова робота широко відображається в публіка
ціях та на телебаченні.
В період з 1997 до травня 2000 року ведуться роботи з реконст
рукції Госпітального укріплення згідно
з Розпорядженням
КМДА№1126 від 30.07.1997р. «Про організацію робіт по реконструк
ції та музеєфікації Госпітального укріплення Київської фортеці».
Підсумовуючи діяльність музею за перші 10 років в незалежній
Україні, можна сказати, що робота закладу була націлена на пропага
нду рідної мови та рідної історії не тільки серед аудиторії а й в колек
тиві. В умовах відсутності повноцінної експозиції, що було пов’язано з
реставраційними роботами завдяки культурно-освітнім заходам музей
не втратив свого відвідувача. Новими стали креативні форми роботи,
вперше історичне середовище пам’ятки почали використовувати для
проведення рок-концертів українських гуртів, молодіжних заходів,
навколо музею згуртувалис військово-історичні клуби. Була розроб
лена нова концепція та намічені перспективи по вивченню фортифіка
ційного мистецтва і військової історії України. Закладений фундамент
та намічені шляхи та напрямки розвитку музею, визначені основні
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завдання в справі збереження культурної спадщини, дослідження та
популяризації пам’яток Київської фортеці, які актуальні і сьогодні.
Сьогодні Національний історико-архітектурний музей «Київська
фортеця» є потужним музейним комплексом, який має величезний
туристичний потенціал та включає дві музейні експозиції: «Історія
використання споруд Київської фортеці» - в Косому капонірі та
«Фортифікація на теренах України» - в капонірі другого полігону, а
також експозицію під відкритим небом - власне саме Госпітальне
укріплення Київської фортеці площею більше 10 га. та найбільший в
Європі Лисогірський форт площею 118,7 га у Голосіївському районі
м. Києва, який є невід’ємною складовою Київської фортеці та вхо
дить до музейного комплексу.
На базі музею проводяться фестивалі, виставки, конференції, в
т.ч. міжнародного значення, реалізуються мистецькі проекти, заходи
з патріотичного виховання, проводяться театральні вистави та багато
інших культурно-масових заходів. Музей займає провідне місце
серед
науково-дослідних установ в справі збереження особливо
цінних об’єктів історії, культури, архітектури, дослідження та попу
ляризації фортифікаційного мистецтва та військової історії як в дер
жаві, так і за її межами.
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