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Руслана Маньковська (м. Київ)

народне муЗейництво в громадянському  
суспіЛьстві: історія і перспективи роЗвитку

У статті висвітлюється проблема громадських музеїв в Україні, їх історія розвитку на 
різних історичних етапах, тенденції сучасного стану народного музейництва, його вплив на 
формування духовних підвалин суспільства. Через діяльність конкретних музейних осередків 
проводиться думка, що громадський музей — це невід’ємна складова громадянського суспільс-
тва та дієвий засіб впливу на його розбудову.
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останнім часом широкого обговорення се-
ред науковців, державних діячів, політиків 
набула проблема формування громадянського 
суспільства в україні. Ми стаємо свідками 
пожвавлення процесів структуризації громад-
ськості, появи нових форм і методів її діяль-
ності, відновлення роботи громадських това-
риств, об’єднань, осередків. згуртування пев-
ної частини суспільства за політичними, 
світоглядними, культурними та іншими упо-
добаннями і дієве відстоювання ними своїх 
позицій, яскраво свідчить про позитивні зру-
шення в українській громаді. Не заглиблюю-
чись в характеристику умов, стану, тенденцій 
розвитку громадянського суспільства, виділи-
мо одну із його складових — осередки, які 
об’єднують подвижників збереження націо-
нальної історико-культурної спадщини — гро-
мадські музеї. зупинимось на їх місії в сучас-
ному житті країни по відроджені історичної 
пам’яті народу, духовності, формуванні на-
ціональної свідомості без яких не можлива 
розбудова демократичного суспільства.

проблеми громадських закладів: їх виник-
нення, шляхи розвитку, постійно приверта-
ють увагу науковців і громадськості. традиція 
виникнення громадських музеїв відноситься 
до хіх — хх ст. зазначимо, що серед країн 
східної європи саме в україні з’явився пер-
ший громадський музей.1 їх створення у нав-
чальних закладах, наукових, просвітницьких 
товариствах знайшли висвітлення на початку 
хх ст. у працях гусєва а. Н., хітькова М. а., 
дорофеєва М. к., романова Н. і., зеленка 
а. у., Миколюка а. та ін.2 значний розмах 
громадське музейництво отримало в 1920 — 
30-х рр. у зв’язку з підйомом краєзнавчого 
руху. але “бумом” появи громадських музеїв 

стала друга половина 1950 — 80-х рр. вони 
створювались при органах культури, школах, 
на виробництві. з’являється широке коло пуб-
лікацій про мережу осередків на теренах всьо-
го радянського простору,3 методичні рекомен-
дації, посібники про поширення досвіду по 
організації таких музеїв4. Наприкінці 1980 — 
поч. 1990-х рр. зміни в суспільно-політичному 
житті країни суттєво вплинули на стан гро-
мадських музеїв, зокрема звузилась їх мере-
жа, змінилися профілі. їх проблеми продов-
жують хвилювати лише окремі громадські ор-
ганізації, науковців, музейників, які постійно 
підіймають ці питання на всеукраїнських, ре-
гіональних конференціях, круглих столах, в 
місцевій пресі5. так, всеукраїнська спілка 
краєзнавців на чолі з академіком НаН украї-
ни п. т. троньком систематично зверталася 
до питання народного музейництва на VIII, 
IX, X, XI всеукраїнських краєзнавчих конфе-
ренціях6. проте, відсутність достатньої уваги 
державних структур, аналізу сучасної мережі 
громадських осередків, напрями в їх розвит-
ку, узагальнюючих досліджень їх ролі в 
 суспільстві гальмують реалізацію просвітни-
цького, культурознавчого, виховного, пам’ят-
коохоронного потенціалів цих закладів.

привернути увагу державних, місцевих ус-
танов, активізувати громадськість щодо під-
тримки провінційних музеїв, завдання кож-
ного громадянина. в статті зроблена спроба 
визначити сучасний стан і тенденції розвитку 
громадських музеїв в україні, їх місце в ду-
ховному оновленні суспільства.

громадські музеї створюються за ініціати-
вою громадськості, діють на громадських за-
садах, актив обирає раду музею, директора, 
охоронця фондів та ін. працюють вони під на-
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уково-методичним керівництвом державних 
музеїв. до їхніх функцій входять збереження 
та популяризація пам’яток природи, історії, 
культури, виховання бережливого ставлення 
до них. вони є важливою складовою музейної 
мережі, джерелом поповнення Музейного 
фонду україни, але практично не включені до 
нього. щодо їх класифікації, яка визначаєть-
ся складом музейного зібрання, принципами 
комплектування музейних фондів, тематикою 
експозиційної роботи і науково-просвітниць-
кою діяльністю, то незалежно від профілю му-
зею (природничі, історичні, художні, етногра-
фічні тощо) найчастіше вони носять краєзнав-
чий характер.7 Фонди складають матеріали, 
зібрані в краї, вони можуть розходитися з кон-
цепцією музею, що пояснюється об’єктивною 
складністю показу окремих періодів історії, 
неможливістю здійснити археологічні розко-
пки, відсутністю необхідних оригінальних ек-
спонатів, браком професійних знань тощо.

Народне музейне будівництво отримало но-
вий поштовх з 1950-х рр., коли в україні на-
раховувалось понад 30 музеїв на громадських 
засадах8. у наказі міністра культури урср від 
5 квітня 1957 р. зазначалось про підтримку 
державними музеями громадських закладів. 
На початку 1960-х рр. їх вже діяло понад 400 
осередків.9 вперше починають проводитись 
семінари, науково-практичні конференції, 
курси по підготовці громадських екскурсо-
водів, стажування на базі державних музеїв. 
в 1963 — 1965 рр. відбулося три всесоюзні на-
ради, присвячені проблемам покращення ро-
боти громадських музеїв, дві з них пройшли в 
україні — харкові і павлограді. 15 лютого 
1965 р. міністерство культури срср затверди-
ло положення про Музейний фонд срср, згід-
но з яким до нього вводились громадські му-
зейні збірки. в середині 1960-х рр. пройшла 
перша паспортизація народних музеїв. в 
1971 р. музейна мережа складалась з 2278 
громадських музеїв10. поступово розвиваю-
чись, деякі з них змінювали свій статус. так, 
в 1975 р. 37 народних музеїв було переведено 
у філіали державних, а 226 музеїв на громад-
ських засадах — у народні.11 25 вересня 
1978 р. міністерство культури урср затверди-
ло “типове положення про музеї на громадсь-
ких засадах”, визначивши їх статус та основні 
види діяльності. кращим музеям присвоюва-
лось звання “народний музей”. зокрема зазна-
чалось, що громадський музей є культурно-
просвітницький заклад, який цілеспрямовано 

збирає, зберігає та експонує предмети ма-
теріальної та духовної культури, які представ-
ляють наукову, художню та іншу цінність. 
вони можуть бути різних профілей, реєстру-
ються в місцевих органах культури12. 

Музеї ділились на три групи: 1) музеї, що 
працюють під керівництвом органів культури 
(районні, міські, сільські); 2) музеї колективів 
підприємств, закладів, колгоспів, вищих і се-
редніх навчальних закладів; 3) шкільні музеї, 
діяльність яких регламентувалась спеціаль-
ним “положенням про шкільні музеї”, затвер-
дженим постановою секретаріату цк влксМ 
колегії міністерства культури срср від 
19 серпня 1974 року.

слід врахувати, що в різні історичні періо-
ди функції шкільних музеїв змінювались. 
спочатку, в хіх ст. вони розвивались як 
 засоби підвищення ефективності навчання, 
ілюстрували зміст навчальних предметів, в 
1920-х рр. — як засоби розвитку школярів, в 
1960 — 1980-х рр. перевага віддавалась ви-
ховним функціям.

На початок 1984 р. в україні діяло 6858 
громадських музеїв, в яких працювало понад 
200 тис. осіб, крім того, в 11 п’ятирічці плану-
валось відкрити 4,5 тис. нових громадських 
музеїв13. директиви партійного керівництва 
про повсюдне створення музеїв привели до їх 
формалізації, експозиції відзначались одно-
манітністю, схематизмом, з’являються осе-
редки, які майже не мали оригінальних ма-
теріалів. поширення набувають музеї ленінсь-
кі, бойової і трудової слави комсомолу, історії 
підприємств, меморіальні тощо.

Наприкінці 1980 — поч. 1990-х рр. розпо-
чався новий етап в житті громадських музеїв. 
їхнє існування все більше починає залежати від 
місцевої влади, значна кількість осередків за-
криваються, особливо революційної, піо-
нерської, комсомольської, бойової та трудової 
слави, ленінські, меморіальні музеї, присвя-
чені відомим діячам компартії держави. їх при-
міщення здаються в оренду тощо, а експонати, 
що дбайливо збирались ентузіастами, розпоро-
шувались, нищились. так, в м. овручі з 1969 р. 
діяв музей краєзнавчого профілю, в шести за-
лах представлялась історія містечка з найдавні-
ших часів до сучасності. проте, в середині 1990-
х рр. місцева влада передала експонати до місь-
кого архіву (фонд музею інв. № 607301–15в), а 
приміщення під оренду підприємцям.

в києві із 64 музеїв історії підприємств на 
2001 р. діяло 36. закрились музеї заводів 
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“червоний екскаватор”, “ак росток”, судно-
будівного, мотозаводу, телефонної техніки та 
ін. разом з тим, з’явились оригінальні музей-
ні осередки “київводоканалу” (1990), “київе-
лектротранспорту” (1992), поштового зв’язку 
при київському головпоштамті (1995), Націо-
нального економічного університету (1996), 
українського державного університету харчо-
вих технологій (1998), інституту фізики НаН 
україни (1999), відновив свою роботу музей 
во “завод арсенал” (2002)14.

Музеї історії підприємств і установ прово-
дять корисну роботу по збереженню і популя-
ризації пам’яток науково-технічному прогре-
су. так, діюча модель робота-автомата із му-
зею інституту надтвердих матеріалів ім. в. М. 
бакуля НаН україни, демонструє, як в його 
спеціальній камері під високим тиском за 
кілька хвилин відбувається перетворення гра-
фіту в штучний алмаз. відвідувачі знайом-
ляться з технологічними процесами виготов-
лення продукції.

завдяки самовідданості місцевих краєзнав-
ців вдалося не тільки зберегти сотні тисяч 
оригінальних документів, рухомих пам’яток 
історії та культури, але відкрити і відродити 
чимало громадських музеїв. Нині в україні 
налічується майже 6 тис. громадських му-
зеїв15. приміром, у хмельницькій області на 1 
січня 1999 р. налічувалося 203 недержавні 
музеї, фондові колекції яких складали понад 
147 тис. од. зб. в донецькій області з 248 дію-
чих громадських музеїв 34 присвоєно звання 
“народний”16. 

в 2005 р. в чернівецькій області постали 
громадські музеї у сокирянській школі № 1, 
хотинській школі № 5, музей “гончарство бу-
ковини” в с. коболчин сокирянського району, 
музей археології району в с. стрілецький кут 
кіцманського району. подвижницьку працю 
директорів Ф. том’юк (музейно-етнографіч-
ний комплекс гуцульщина, с. підзахаричі) та 
в. вакули (с. бернове кельменецького райо-
ну) високо оцінив Міжнародний фонд “украї-
на 3000” під патронатом к. ющенко, відзна-
чивши їх стипендіями фонду. плідну роботу 
проводять також директори громадських му-
зеїв області і. топало (с. старий вовчинець 
глибоцького району), б. придиткевич (с. под-
вірне Новоселицького району), о. бойко (с. ко-
лінківці хотинського району), в. ластюк 
(с. погорилівка заставнівського району) та ін. 
Методичну допомогу громадським музеям об-
ласті надає чернівецький обласний краєзнав-

чий музей (директор о. затуловська). в періо-
дичному виданні музею “Музейний щоріч-
ник” започаткована спеціальна рубрика, яка 
вміщує методичні рекомендації щодо створен-
ня і діяльності громадських музеїв, висвітлює 
досвід роботи народних музеїв17.

На київщині з’явився цілий ряд музеїв: в 
с. аркаїївка згурівського району (1990), 
м. калиті (1992), рокитному (1996), с. старо-
безрадичі (1997), м. українка обухівського 
району (2001); на черкащині: в с. дзензелівка 
Маньківського району (1992), м. Маньківка 
(1999); у вінницькій області: с. ковалівка Не-
мирівського району (1992), м. оратів (1993); 
також в селищі семенівна полтавської облас-
ті (1995), м. олевськ житомирської області 
(1996) та ін.

отже, в мережі громадських музеїв відбу-
лися якісні зміни. Нові історичні реалії, бурх-
ливий розвиток краєзнавства спричинили 
 після звуження музейної мережі помітне пож-
вавлення у розбудові громадського музей-
ництва.

слід звернути увагу на профілі новостворе-
них музеїв, які відрізняються оригінальністю 
тематики і експонатури. з’являються музеї, 
які раніше не могли існувати за ідеологічни-
ми принципами, наприклад, музей степана 
бандери у с. старий угринів івано-Франківсь-
кої області. поширення набувають краєзнав-
чі, етнографічні осередки в селах, невеличких 
містечках. так, зусиллями краєзнавця г. дуд-
ника в 1994 р. відкрито музей історії села 
дзензелівка Маньківського району черкась-
кої області. Мешканці села зносили до музею 
скрині, глиняний посуд, домотканий одяг, 
рушники, жіночі прикраси тощо. в одному із 
залів розгорнуто експозицію “історія хліба”, 
де розміщено справжню піч, жорна, дерев’яні 
діжі тощо. представлені тут і спогади старо-
жилів села про голодомор в 1933 р., репресії 
1930-х рр.18 односельці дбайливо зберігають 
історію своєї малої батьківщини.

в селищі рокитне київської області музей 
відкрито в 1996 р. за ініціативи краєзнавиці 
о.євтушенко. з 1986 р. тут діяла кімната-му-
зей героя радянського союзу о. о. шевченка, 
нині осередок розширили до п’яти залів, по-
повнили етнографічними колекціями. вміще-
но матеріали присвячені видатному українсь-
кому кобзареві о. а. Маркевичу, який наро-
дився в с. троїцьке (нині довгалівське). в 
роки першої світової війни був тяжко поране-
ний, втратив зір, повернувшись в село став 
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кобзарем, об’їздив всю україну. помер у 
1978 р., похований у києві. пам’ять про ви-
датних людей краю оживає в збірках громад-
ського музею.

у витоках шкільного музею в с. старобез-
радичі обухівського району на київщині в 
1997 р. стояла заслужений вчитель україни 
г. хитенко. колекція музею нараховує лише 
понад 100 експонатів, проте, частина її при-
свячена розвитку освіти в селі. зокрема, пред-
ставлені світлини перших вчителів школи, 
директора п. добровільського, який в 1931 р. 
відкривав її. в 1992 р. вчителі ковалівської 
сільської школи Немирівського району на 
вінниччині відкрили краєзнавчий музей, в 
якому понад 500 од. зб. серед них етнографіч-
на, нумізматична, колекції зібрані учнями і 
мешканцями села. юні музейники ініціювали 
створення символіки села. разом з учителем 
малювання розробили емблему малої батьків-
щини, на якій зобразили підкову з пшенич-
ним колоском та квіткою маку.

історія краю, його культура, звичаї, тради-
ції стають предметом досліджень краєзнавців, 
школярів. в Маньківській школі з 1999 р. по-
повнюються збірки гончарних виробів, в тому 
числі глиняні іграшки з відомого своїми майс-
трами за межами україни с. паланочки, на-
родного одягу, рушників, ікон, дерев’яних і 
металевих предметів. під керівництвом ор-
ганізатора музею т. онуфрієнко учні збира-
ють і записують народні пісні, місцеві обря-
ди. 

в семенівській середній школі № 2 на пол-
тавщині члени шкільного гуртка “юні дослід-
ники” разом з вчителями л. кравцовою, 
Н. шульгою створили в 1995 р. краєзнавчий 
музей, експонати до нього збирали самі. в му-
зеї відкрита виставка “побут та народне 
мистецтво семенівщини”, де представлені 
кращі зразки виробів народних майстрів. 
особливо вражає робота, де на білому полотні 
вишитий чорними нитками краєвид рідного 
села. власними зусиллями місцеві музейники 
здійснили художнє оформлення музею, з ви-
користанням технічних засобів, кіно-, фоно-
запису та діапозитивного показу. шкільний 
 музей радо відкриває двері бажаючим поз-
найомитись з історією і культурою краю.

самобутній музейний осередок започатко-
вано в 1992 р. в калитянській школі на київ-
щині. вчитель біології р. чукавова разом з 
учнями зібрала і відкрила музей природи, 
справжню дослідницьку лабораторію. всього 

в музеї нараховується понад 600 експонатів, 
вони складають географічний, палеонтологіч-
ний, зоологічний та ботанічний відділи. в ек-
спозиції серед викопних решток, знайдених 
учнями в околиці калити, подарунок зооло-
гічного музеї НаН україни — зуб мамонта 
кайнозойської ери; колекції черепашок, мо-
люсків, метеликів; чучела птахів 15-ти видів; 
місцеві рослини тощо. Музей не лише допома-
гає пізнавати природу краю, але вчить і охо-
роняти її. тут проводяться семінари, наради 
вчителів біології району, області.

знайомлячись із громадськими музеями, 
ми відзначаємо посилення інтересу широкого 
загалу до історичного минулого, традицій і 
побуту свого народу. в музейних збірках пере-
важають історичні, етнографічні, культурно-
мистецькі колекції. 

характерним в розвитку сучасного народ-
ного музейництва є розширення його поля 
діяльності, посилення ролі в духовному онов-
ленні суспільства. Музеї не лише збирають 
зберігають та експонують пам’ятки історії і 
культури, вони їх широко популяризують, і 
форми цієї роботи значно урізноманітнились. 
в аркадіївці згурівського району київської 
області в 1990 р. з ініціативи вчителя т. пет-
ровської постав музей, який на сьогодні нара-
ховує понад 1500 експонатів. тут представлені 
народні ремесла краю: ковальська справа, де-
ревообробна, лозоплетіння тощо. серед експо-
натів вишивки директора музею — народної 
майстрині т. петровської: ікони, портрети на-
ціональних героїв, гетьманів, письменників, 
поетів. багато зарубіжних гостей прагнули 
придбати ці роботи у власні колекції, але ав-
торка залишила їх для сільської громади. Му-
зей проводить народні семінари, відкриті уро-
ки, масові заходи. серед них: “родовід ар-
кадіївки” — про заснування села власником 
згурівського маєтку графом кочубеєм, яке на-
звали на честь його сина аркадія; “запалимо 
свічки поминальні” — акція присвячена за-
гиблим за українську народну республіку в 
бою під крутами; “доля на рушникові” — роз-
повідь, в якій на основі музейної колекції 
рушників, де зберігаються знамениті кроле-
вецькі рушники (один з яких подарований му-
зею відомою поетесою л. костенко; на таких 
несли труну з тілом т. г. шевченка), розкри-
вається система знаків в народній вишивці; 
проводяться фольклорно-етнографічні вечори 
“календарні обряди та звичаї”, “ой, не ріж 
косу”, “Народні страви”, “українська міфоло-
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гія” тощо. Музей започаткував свою тради-
цію — “калинову алею”, коли випускники 
школи, почесні гості висаджують молоді 
 деревця калини, як поетичний символ украї-
ни.

в травні 1993 р. в селищі оратові на він-
ниччині постав музей, де зібрано понад 1,5 
тис. од. зб. крім експозиційної, виставкової 
роботи колектив музею на чолі з директором 
Н. білик активно пропагує роботи місцевих 
художників — аматорів, народних умільців. 
за період існування він перетворився на куль-
турний осередок краю. при музеї діють клуб 
“Надвечір’я” (кер. Н. шолубай), фольклорно-
етнографічний колектив “берегиня” (кер. є. 
колосенко), літературне об’єднання “вишне-
вий сад” (кер. є. возна). традиційно в травне-
ві дні в музеї збираються учасники великої 
вітчизняної війни; 16 травня відзначають 
Міжнародний день родини. тісно співпрацює 
музей із місцевими студіями флористів (с. 
підвисоке, кер. Н. співак), “юний художник” 
(кер. г. доценко), “юні умільці” (кер. Н. шо-
лубай), проводяться спільні заходи з популя-
ризації народних традицій, обрядів, ремесел, 
активно залучається молодь до вивчення і збе-
реження культурної спадщини українського 
народу.

свою діяльність громадські музеї широко 
висвітлюють у місцевій пресі. деякі осередки 
започаткували власні періодичні видання. 
так, в олевську житомирської області музей 
відкрито в 1996 р., згодом почала виходити 
щорічна брошура про життя музею, нові над-
ходження до музейних колекцій. в ній підій-
маються проблеми історичного, культурознав-
чого, соціального характеру.

краєзнавчим літописом села став “де-
нисівський вісник” — періодичне видання де-
нисівського краєзнавчого музею козівського 
району тернопільської області. б. савак — ди-
ректор музею, вміщує матеріал, який яскраво 
описує людей села, події, які їх хвилюють. 
зокрема, в № 4 за 2001 р. розповідається про 
зусилля краєзнавців села зберегти козацькі 
могили XVII ст.19, прагнення увічнити пам’ять 
про героїчні подвиги своїх пращурів. 

На сучасному етапі музеї на громадських 
засадах отримують новий поштовх у своєму 
розвитку. пройшовши свій історичний шлях, 
народне музейництво спроможне не лише ак-
тивно розбудовуватись, але і суттєво впливати 
на духовні основи українського суспільства. 
слід відзначити тісну залежність у розвитку 
демократичних засад громадянського суспіль-
ства і розбудови громадських музеїв. якщо в 
1960 — 80-і рр. музеї розглядались як осеред-
ки пропаганди соціалістичного способу жит-
тя, їх діяльність ретельно контролювалась де-
ржавними органами, то в демократичному 
суспільстві їх роль якісно змінюється, можли-
вості помітно розширюються. 

переживши кризові явища 1990-х рр., від-
новлюється мережа громадських музеїв. 
ініціаторами відкриття нових закладів стають 
вчителі, музейники, краєзнавці, місцеві ен-
тузіасти. за профілем серед діючих і новоство-
рених музеїв переважають краєзнавчі, істо-
ричні, історико-археологічні, етнографічні, 
меморіальні, художні тощо.

зосередження дослідників на історії краю, 
його минулому, культурних традиціях, видат-
них особистостях вплинуло на формування 
фондів музею. в них зберігаються оригінали 
природничих, геологічних, археологічних, 
нумізматичних, етнографічних та інших ко-
лекцій, твори місцевих художників і народ-
них майстрів, особисті речі земляків тощо.

значно розширилось поле діяльності гро-
мадських музеїв. На сьогодні вони є дослідни-
цькими, освітньо-виховними, культурними 
центрами на місцях. Ними ініціюються істо-
рико-культурологічні, фольклорно-етногра-
фічні проекти; навколо них створюються 
пізнавальні, народно-традиційні, художні та 
інші осередки. громадський музей як 
невід’ємна складова громадянського суспільс-
тва демонструє відношення окремо взятої гро-
мади до минулого свого народу, історії і куль-
тури рідного краю, власне, до оточуючого сві-
ту, прагнення змінити його на краще, разом з 
тим, це засіб впливу на громадянське суспіль-
ство, можливість зміцнити його духовні підва-
лини, зробити досконалішим.
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Ruslana Mankovska
Public museum activity in the civil society: the history and the perspectives of development

In this article the problem of public museums in Ukraine, their history of development in different 
historical periods, the major tends of modern state of public museums, its influence on formation of 
spiritual foundations of society is highlighted. According to the activity of separate museums the idea 
is shown that public museum is an important part of a public society, and efficient way of influence 
on its development.

Key words: civil society, spirituality, culture, national museum affair, public museum, historical 
and cultural inheritance, preservation of monuments, regional ethography.




