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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Значні культурно-мистецькі цінності, створені 

українським народом упродовж багатьох тисячоліть, сьогодні зберігаються у 

зібраннях державних музеїв в обласних центрах України. Музейні установи 

виступають скарбницею культурної спадщини краю, а їх експонати – носіями 

безцінної інформації про непересічний талант українських митців. 

Як соціокультурні інститути суспільства музеї формують не лише 

духовність і патріотизм, а й естетичні смаки загалу. Важливим завданням 

сучасного музею є формування художньої культури відвідувача, 

усвідомлення ним цінності оригінальних експонатів у колекції музейної 

установи. 

Свою основну функцію – служити суспільству та його розвитку – музеї 

виконують через презентацію зібраних, збережених і досліджених художніх 

цінностей. Сучасні музейні експозиції знайомлять відвідувача з розвитком 

різних галузей художнього життя краю, у тому числі образотворчого 

мистецтва. Сьогодні музеї повинні розвивати креативність відвідувачів, тому 

закладам культури необхідно запроваджувати інноваційні форми діяльності в 

цій сфері. 

На Тернопільщині функціонує мережа музейних закладів, у зібраннях 

яких є велика кількість мистецьких творів. Проте, досі не визначена їх 

мистецька цінність, жодна колекція не стала об’єктом всебічного 

дослідження. Не є винятком і зібрання Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею – однієї з найдавніших в Україні музейних установ, що 

зберігає у своїх фондах твори образотворчого мистецтва (живопис, графіку, 

скульптуру) XVI–XXI століть, серед яких чимало робіт найвищого 

художнього ґатунку. 

Дослідження основних етапів формування художньої колекції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею, аналіз творів, що до неї 

входять, визначення ролі українських діячів культури, які докладали зусиль 
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щодо розвитку образотворчого мистецтва на теренах Тернопільщини та 

України загалом є актуальним. 

Мета та завдання дослідження. Мета полягає у висвітленні історії 

становлення та формування мистецької колекції Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею; систематизації наявного нині зібрання 

творів образотворчого мистецтва. 

Реалізація поставленої мети полягала у вирішенні таких завдань: 

– розглянути історію виникнення Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею; 

– висвітлити джерела й етапи формування мистецької колекції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею; 

– схарактеризувати зібрання творів образотворчого мистецтва в 

колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею; 

– висвітлити внесок музейної установи в популяризацію творчості 

митців; 

– ввести до наукового обігу твори образотворчого мистецтва, що 

зберігаються у зібранні музею; 

– окреслити напрями вдосконалення діяльності музею. 

Об’єкт дослідження – формування мистецької колекції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

Предмет дослідження – зібрання творів образотворчого мистецтва в 

колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

Джерельну базу дослідження склали: фонди Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею; каталоги музейних зібрань, художніх 

виставок; особові архіви митців Тернопільщини; основні законодавчі та 

нормативні акти (Конституція України, закони України у сфері культури, 

Інструкція з організації обліку музейних предметів). Як інформаційні 

джерела використано відповідні наукові фахові видання, матеріали 

конференцій з проблем формування мистецьких колекцій, у яких дослідники 
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акцентували увагу на необхідності запровадження інновацій в експозиційній 

діяльності. 

Методи дослідження: загальнонаукові – функціональний, 

структурний, системний, аналізу й синтезу при вивченні змісту художньої 

колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею, визначення місця 

мистецьких надбань Тернопільської області у загальному художньо-

культурному процесі краю та держави. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здійснено 

комплексний аналіз мистецької колекції Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею, виявлено специфіку її формування та розвитку, 

означено роль українських митців у художньому житті краю. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання при написанні праць з історії культури; у науково-педагогічній 

роботі, зокрема, при підготовці навчальних курсів з мистецтвознавства та 

музеєзнавства, спецкурсів про мистецьке життя краю; у музейній практиці. 

Апробація результатів. Матеріали дослідження репрезентовано під 

час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документно-

інформаційний простір: історія, теорія, практика» (ТНЕУ, Тернопіль, 2017).  

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (103 позиції) та 8 додатків. 

Обсяг роботи становить 94 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗЕЮ 

 

 

1.1. Музей як соціокультурний інститут 

 

Сутність музею як соціокультурного інституту полягає в тому, щоб 

бути посередником між суспільством і його культурною спадщиною, між 

історією та сьогоденням, тому сьогодні актуальних є питання про 

організацію різних форм діяльності музейної установи в контексті 

збереження та використання нею історико-культурної спадщини людства. 

Щоб музей виконував крім класичних функцій – збереження і презентації – 

також інноваційні завдання, він має приваблювати, мотивувати і 

супроводжувати сучасний культурний процес у своїх стінах. 

Як соціокультурні інститути суспільства музеї формують не лише 

духовність і патріотизм, а й естетичні смаки загалу. Важливим завданням 

сучасного музею є формування художньої культури відвідувача, 

усвідомлення ним цінності оригінальних експонатів у колекції музейної 

установи. 

Музей можна розглядати як комунікативний простір – контакт публіки 

з мистецтвом здійснюється, насамперед, через постійну музейну експозицію. 

Експозиція є одним з основних каналів музейної комунікації, саме в музейній 

експозиції виявляється символічна суть речей. Водночас, важливо надавати 

музейний простір для фахівців, творчих людей та організацій. На початку 

ХХІ ст. комунікативний підхід, при якому відвідувачі музею розглядалися як 

повноцінні учасники процесів музейної комунікації, певною мірою 

осучаснюється. В Україні музейна комунікація в музеях різного профілю 

змінюється відповідно до вимог часу. Інноваційні методики, які 

розвиваються швидкими темпами, активно включають відвідувачів до участі 

в моделюванні образу сучасного музею. 
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Завдання історико-культурного просвітництва в музеєзнавстві 

визначають наступні функції: 

 пізнавальну (послідовне прилучення аудиторії до історичних, 

культурних, мистецьких досягнень);  

 аксіологічну (формування ціннісних орієнтацій індивіда);  

 виховну (пробудження в індивідів потреби в активній і творчій дії); 

 комунікативно-інтегруючу (забезпечення безпосереднього чи 

опосередкованого спілкування індивідів з оточуючим світом, 

співтворчість у процесах пізнання історії та культури через музейну 

експозицію, спілкування з екскурсоводом та відвідувачами музею); 

 естетико-гедоністичну (ствердження самоцінного значення 

особистості, задоволення і розвиток її інтересів). 

Водночас, сучасні музеї будують свою роботу з врахуванням 

соціальних функцій:  

 хранительської (збереження історико-культурної спадщини); 

 інформаційної (трансляція, отримання та засвоєння нових знань); 

 регулятивної (регулювання відносин у суспільстві); 

 інтегративної (сприяє соціальній згуртованості, відповідальності, 

соціальній взаємозалежності); 

 комунікативної (передбачає спілкування й особистісну взаємодію); 

 транслюючої (набуття індивідом соціального досвіду); 

 функції відтворення соціальних відношень (спрямовану на 

забезпечення сталого суспільства); 

 функції культурної ідентифікації особистості; 

 функції організації дозвілля; 

 функції соціалізації; 

 культурно-освітньої функції; 

 функції запобігання й упередження негативних тенденцій у суспільстві 

[89, 51]. 
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Серед найбільш розповсюджених концептуальних моделей музеїв, які є 

результатом осмислення різних функцій, дослідники виділяють такі підходи: 

музей як освітня та науково-дослідна установа (Й. Бенеш, Ї. Неуступний); 

музей як специфічне відношення людини до дійсності, яке здійснюється 

через механізм наділення об’єктів оточуючого світу музейними якостями 

(З. Странський, А. Грегорова); музей як комунікативна система (Д. Камерон); 

музей як «культурна форма» (Т. Калугіна); музей як механізм культурного 

наслідування (М. Каган, З. Бонамі, В. Дукельський); музей як рекреаційна 

установа (Д. Равикович, К. Хадсон, Ю. Ромедер) [5, 8]. 

У Законі України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.95 р. № 

249/95-ВР, ст. 5 подано чинну класифікацію музеїв: «За своїм профілем музеї 

поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, 

літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо» [73, 5]. 

Краєзнавчі музеї – це найчисленніша група серед музеїв нашої країни. 

Нині практично в кожній області функціонують обласні краєзнавчі музеї. До 

провідних музеїв цього профілю належать: Полтавський обласний 

краєзнавчий музей, Закарпатський обласний краєзнавчий музей, 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей, Житомирський обласний краєзнавчий музей, Одеський 

обласний краєзнавчий музей та ін. Крім того, понад 7 тис. музейних закладів 

краєзнавчого типу працюють на громадських засадах. 

Попередниками сучасних краєзнавчих музеїв були місцеві музеї, які 

виникли в Україні наприкінці XIX – на початку XX століть. Нині краєзнавчі 

музеї збирають, зберігають, вивчають та експонують матеріали, що 

розповідають про природу, економіку, історію та культуру певного краю 

(області, району, міста, села). У них зібрані геологічні, ботанічні, зоологічні, 

палеонтологічні, археологічні, етнографічні й інші колекції, знаряддя праці, 

вироби місцевих промислів різних історичних періодів, твори 

образотворчого мистецтва тощо. 
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Характерною особливістю краєзнавчих музеїв є те, що вони, по-перше, 

експонують матеріальні пам’ятки, зібрані на порівняно невеликій території, і 

репрезентують краєзнавчу спадщину регіону, по-друге, такі музеї можуть 

мати доволі широку експозиційну палітру, тобто за змістом експонованих 

предметів можуть поєднувати особливості музеїв історичного, 

меморіального, природничо-наукового, етнографічного й художньо-

літературного профілів. Через це їх часто також називають музеями 

комплексного профілю [57]. 

Твори образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура), – 

складова музейних фондів та експозицій, – сьогодні активно 

використовуються в освітніх і виховних процесах, оскільки образотворче 

мистецтво, порівняно з іншими видами мистецтва, вміщує великий обсяг 

історичних, етичних, нормативних відомостей з людського життя, що надає 

відвідувачам можливість опановувати предметно-духовний досвід минулого 

в найрізноманітніших аспектах. 

У краєзнавчих музеях експозиція, що складається не лише з артефактів, 

а й творів образотворчого мистецтва різних історичних періодів і напрямів, 

здійснює емоційний вплив на відвідувачів. Оригінали, представлені в 

експозиціях музеїв, розглядаються як джерела самостійних естетичних 

вражень для відвідувачів. Водночас, виникає потреба в інтерпретації творів 

образотворчого мистецтва для музейних відвідувачів різного віку. 

Інтерпретація та популяризація музейних експозицій відбувається за двома 

напрямами – самостійно і за посередництвом мистецтвознавців. 

Дослідники доводять важливість адаптації музейної інформації до 

потреб і віку відвідувачів, переведення символічної мови мистецтва у 

доступні форми. Такі основні форми музейної роботи, як екскурсії, лекції, 

музейні заняття, виставки класичного та сучасного мистецтва, мультимедійні 

програми, інтерактивні форми роботи, будуються на засадах наочного та 

візуального сприйняття творів образотворчого мистецтва. 
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У ХХІ ст. музей виконує функції сучасного культурного й освітнього 

центру, де музейні предмети моделюють естетичне та культурне середовище, 

транслюють інформацію, важливу для збереження історичної пам’яті 

поколінь. 

Музейні експонати, – як атрибути духовної та матеріальної культури, – 

виступають специфічним засобом комунікації, за допомогою якого 

забезпечується виконання виховних, освітніх, рекреаційних завдань, 

здійснюється реконструкція культурних, мистецьких явищ конкретних 

історичних епох. 

Таким чином, сучасний музей – це не храм, а середовище спілкування й 

інновацій. Серед нових тенденцій розвитку музеїв, відмінних від класичного 

музею ХІХ ст., слід назвати: переміщення центру діяльності з музейного 

предмету на суспільство; розширення поняття музейного предмету до 

духовних форм культури; ідея децентралізації музеїв з інтегрованою 

тематикою замість повної концентрації культурних цінностей у великих 

центральних музеях; тенденція до концептуалізації (предмет втрачає своє 

значення на противагу ідеї, яка в ньому закладена); раціоналізація музейного 

менеджменту, що обумовлено скороченням фінансування та необхідністю 

підприємницького способу мислення [80]. 

 

 

1.2. Основні напрями музейної діяльності 

 

До основних напрямів роботи будь-якого музею як спеціалізованої 

установи індустрії культурного дозвілля й туризму належать: 

комплектування музейних фондів, облік, інвентаризація та каталогізація 

музейних колекцій, консервація і зберігання музейних фондів; формування та 

презентація тематичних експозицій; екскурсійне обслуговування 

відвідувачів; інші види комерційної діяльності, дозволені нормами чинного 

законодавства [58]. 
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Основою музейної діяльності є комплектування та зберігання музейних 

колекцій, адже музей – це, передусім, сховище унікальних предметів, які 

мають високу цінність. Зазвичай, фонди сучасних музеїв нараховують 

десятки тисяч артефактів, лише мала частина яких формує постійні 

експозиції й окремі з них виставляється напоказ відвідувачам. 

Усі предмети, цілеспрямовано зібрані у музеї, становлять музейний 

фонд. Музейний фонд – це повне зібрання матеріальних предметів, 

зосереджене в експозиційних залах і сховищах музею. З предметів музейного 

фонду працівники музею формують постійні та тематичні експозиції. 

Експозиційний фонд музею – це та частина музейного фонду, яка 

виставлена на загальний огляд і є доступною для ознайомлення широких 

верств громадськості.  

Приватний колекційний фонд – це приватна збірка матеріальних 

цінностей, яка, зазвичай, доступна для ознайомлення лише для вузького кола 

осіб, однак, на деякий час вона може передаватися для масових показів у 

публічних музеях і мистецьких галереях [58]. 

У сучасному музеєзнавстві наукове комплектування фондів прийнято 

розглядати не як складову фондової роботи, а як самостійний напрямок 

музейної діяльності. За своєю суттю воно невіддільне від фондової роботи. 

Наукове комплектування фондів – це процес виявлення в зовнішньому 

середовищі предметів музейного значення та їхнього збору для поповнення 

музейних зібрань; це наукова діяльність, заснована на принципах 

музеєзнавства і профільних дисциплін. Виділяють систематичний 

(типологічний), тематичний і комплексний методи комплектування. За 

допомогою першого відбувається поповнення колекцій типовими 

предметами, характерними для визначеної епохи. Тематичний метод 

спрямований на документування процесів і явищ, котрі розкривають 

визначену тему, та комплектування різнотипних предметів. Комплексний 

метод сполучає у собі два попередні. 



13 
 

 

До основних форм комплектування відносять польові дослідження 

(експедиції, репортажний збір (збирання документів, свідчень, предметів у 

момент події чи невдовзі після неї) та поточне комплектування (закупівля, 

обмін, прийом подарунків і цінностей, переданих силовими структурами 

після їх вилучення тощо) [58]. 

Наукове комплектування здійснюється в музеї на основі наукової 

концепції комплектування, у якій викладено завдання, принципи, форми та 

методи комплектування. На її основі відбувається перспективний план 

комплектування. Важливим фактором під час комплектування музейних 

фондів є вироблення критеріїв добору предметів музейного значення. До 

загальних критеріїв відносять: інформативність, атракційність, 

репрезентативність джерела; приватні критерії визначаються специфікою 

конкретної колекції (матеріал, техніка виготовлення, датування, форма, 

розмір та ін.). 

Наукове комплектування фондів музею – процес систематичний і чітко 

уніфікований. Його прийнято поділяти на чотири етапи: 

 підготовчий етап – це поточний аналіз стану музейних фондів, 

вивчення історичних і бібліографічних джерел, визначення 

послідовності та відсутніх ланок під час фондокомплектування; 

 збирання матеріалів – це процес пошуку нових культурних цінностей 

для доукомплектування фондів, співпраці з науковцями, 

колекціонерами, шукачами скарбів, меценатами, спорідненими 

музейними установами, організація етнографічних археологічних 

експедицій; 

 наукове планування – це процес узгодження тематики та науково-

методичних принципів комплектування музейних фондів на даний час 

та на перспективу; 

 планування напрямів і пріоритетів музейно-пошукової та 

реставраційної діяльності; 
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 наукова атрибуція та категоризація пам'яток – це дуже складний процес 

експертної оцінки культурно-мистецької приналежності пам'яток 

(атрибуція) та їх історичної або мистецької вартості (категоризація). 

У фондах музеїв під охороною перебувають найрізноманітніші 

предмети й об'єкти природи чи духовної та матеріальної культури людства. У 

музеєзнавстві цей спектр пам'яток варто розмежовувати на низку окремих 

категорій. Зокрема, виділяють два класи пам'яток: 1) рухомі, 2) нерухомі 

предмети та об'єкти [58]. 

Прийнято виділяти такі категорії пам'яток: 

 речові (знаряддя праці, зброя, вбрання, прикраси, предмети побуту, 

предмети культового значення тощо). Своєю чергою, їх класифікують 

як історичні, археологічні, етнографічні, історико-культурні, ритуальні, 

техніко-технологічні тощо; 

 писемні (пам'ятки древніх і зниклих писемностей, рукописи, 

документи, листування, першодруки і стародруки та ін.); 

 нумізматичні (колекції монет і паперових грошових знаків, значків, 

орденів, медалей тощо); 

 художні (оригінальні твори живопису, графіки, іконопису, скульптури, 

декоративно-ужиткового мистецтва, предмети народної творчості: 

різьблення, гончарства, килимарства, вишивки, ковальства тощо, а 

також твори новітніх різновидів і напрямів художньої діяльності); 

 меморіальні (предмети і матеріали, пов'язані з життям і діяльністю 

видатних людей, а також надгробки, меморіальні знаки та архітектурні 

комплекси на увічнення тих чи інших історичних подій); 

 природничо-історичні (зразки порід і мінералів, гербарії, колекції 

кісток вимерлих тварин, чучела зниклих, вимираючих, рідкісних і 

типових видів живих організмів тощо); 

 науково-технічні (інструменти, устаткування, механізми, машини, 

оригінальні творіння технічного генію людства, а також документи, що 
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знайомлять відвідувачів з історією того чи іншого винаходу та 

еволюцією техніки і технологій). 

У діяльності музейних працівників важливим є облік і зберігання 

музейного фонду. Ця діяльність не може бути довільною, безсистемною. 

Вона чітко регламентується положеннями Закону України «Про музеї та 

музейну справу» [73, 191], а також низкою типових положень та інструкцій 

Міністерства культури України. 

Облік музейних фондів – це встановлення точних відомостей і 

предметного опису всіх пам'яток, що перебувають у музеї. Облікування 

музейних пам'яток необхідне для того, щоб систематизувати ці пам'ятки та 

згрупувати їх за чіткими критеріями. Облік музейних цінностей відбувається 

у три етапи: 1) первинна реєстрація (прийняття на баланс), 2) інвентаризація 

та 3) каталогізація[58]. 

Первинна реєстрація – це прийом та ідентифікація нових пам'яток, 

котрі надходять у музей шляхом археологічних розкопок, подарунків 

меценатів, придбання на аукціоні, переданням органами внутрішніх справ і 

прикордонного митного контролю тощо. Передача пам'ятки на довічне 

зберігання у музей документально оформляється – складається спеціальний 

«Акт прийняття», в якому фіксується чітка експертна (мистецтвознавча) 

характеристика пам'ятки та подаються відомості про особливості її 

надходження у музей. 

Нова пам'ятка передається у відділ опрацювання нових надходжень, де 

на неї складається інвентарна картка, або так званий паспорт пам'ятки. Цей 

паспорт містить вичерпну експертну інформацію про наукову чи мистецьку 

вартість цієї пам'ятки, умови чи історію її віднайдення та загалом зовнішній 

опис експоната. Текстова частина інвентарної картки експоната обов'язково 

доповнюється графічними схемами, обмірами та фотографіями конкретної 

пам'ятки. 

Інформацію з інвентарної картки вносять також у спеціальну «Книгу 

надходжень» або в локальну комп'ютерну базу інвентаризаційних даних 
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музею. Запис повинен містити назву пам'ятки та опис її зовнішніх ознак (для 

створених людиною предметів при цьому обов'язково вказується матеріал, з 

якого виготовлено цей предмет, та відомості про техніку його створення), час 

та умови надходження у музей, стан збереженості. Скажімо, якщо у музей 

надходить твір мистецтва, його опис містить дані про автора цього твору, 

час, місце й умови його створення та сам опис твору. За зовнішніми ознаками 

пам'ятку у «Книзі надходжень» приписують до одного з відділів конкретної 

музейної установи. Детальніші наукові дослідження й експертні оцінки 

пам'ятки проводяться відповідно до наступних етапів фондосховищного 

обліку матеріальних цінностей. 

Дещо відмінна процедура існує щодо первинного обліку експонатів, які 

передаються на зберігання й експонування в музей на чітко визначений 

відрізок часу. Такі предмети надходять у музей шляхом внутрішнього обміну 

експонатами між музеями з метою формування певної виставки чи 

вузькотематичної експозиції; можуть на певний час з цією ж метою 

передаватися у музей родичами чи нащадками відомої особистості, 

колекціонерами, приватними власниками. Для цієї групи експонатів у 

кожному музеї існує спеціальна «Книга тимчасового зберігання» та 

відповідна комп'ютерна база даних. Процедура інвентарного опису 

тимчасово переданих експонатів за методикою і змістом аналогічна 

вищеописаній процедурі первинного обліку надходжень на постійний баланс 

музейної установи. 

Інвентаризація (кодифікація) – це наступний етап обліку отриманих 

пам'яток і розподілу їх у системі фондосховищ музейної установи. Для того, 

щоб оперативно відшукати окрему пам'ятку серед тисяч їй подібних, 

кожному експонатові музею присвоюється власний інвентарний номер (код). 

Методики інвентаризації різносутнісних пам'яток мають незначні 

відмінності. Зокрема, у музей може надійти як одиничний предмет, так і ціла 

колекція предметів одного типу. Предметна інвентаризація полягає у 

присвоєнні певному предметові порядкового номера з занесенням у 



17 
 

 

відповідну «Інвентарну книгу». Якщо ж працівник фондосховища 

опрацьовує цілу колекцію предметів (наприклад, скарб золотих і срібних 

монет), то в «Інвентарну книгу» занотовується опис колекції та присвоюється 

їй окремий інвентаризаційний шифр [59]. 

В «Інвентарних книгах» музейних установ України історично прийнята 

така схема інвентарної кодифікації експонатів: шифр складається із 

скороченої назви (абревіатури) музею, далі у чисельнику вказується номер 

пам'ятки, присвоєний їй у «Книзі надходжень», а нижче під рискою (тобто у 

знаменнику) записується шифр відділу фондосховища, у який цю пам'ятку 

помістили на зберігання, та вказується її інвентарний номер (порядковий 

номер Інвентарної картки). 

Основна мета інвентаризаційної діяльності працівників музею полягає 

в тому, щоб систематизувати сукупність різносутнісних матеріальних 

цінностей, структурувати їх за чіткими генетичними й класифікаційними 

критеріями та правильно розподілити за тематичними відділами. До того ж 

необхідно звести до спільного знаменника усі вихідні дані про матеріальні 

цінності, які зберігаються в цій установі. Обліково-фондова документація 

музею має зберігатися у спеціальних приміщеннях і вогнетривких шафах, 

доступ строго обмежений. 

Далеко не всі пам'ятки, що надходять на постійне зберігання у музей, 

перебувають у задовільному стані. Фактор часу, стихійні пошкодження або 

недбале поводження людини нерідко псують вигляд (якість) пам'ятки. 

Зрозуміло, в такому стані зберігати, а тим паче експонувати таку пам'ятку 

недоцільно. Після інвентаризації пошкоджені пам'ятки направляються на 

реставрацію. Поточна незначна реставрація здійснюється, як правило, 

власними силами музею, оскільки у кожному музеї функціонує окремий 

реставраційний підрозділ (майстерня). Масштабна наукова чи художня 

реставрація вимагає високої кваліфікації і визнаного таланту реставратора. 

Реставратори такого високого рангу працюють у спеціальних міжнародних та 

регіональних реставраційних центрах, кожен з яких обслуговує десятки й 
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сотні різноманітних музеїв. У нашій державі ці функції виконує 

Національний науково-дослідний реставраційний центр (м. Київ), а також 

його філіали у містах Львові, Одесі та Харкові. 

Вивчення музейних фондів (науково-дослідна робота в музеї) – це 

пошуково-наукова діяльність з атрибуції, класифікації, систематизації й 

інтерпретації музейних пам'яток. Після того, як пам'ятку занесено до реєстру 

музейних цінностей, коротко описано, кодифіковано та віднесено до одного з 

відділів музею, науковці цієї установи можуть приступати до її детальнішого 

дослідження. Цей етап музейної діяльності отримав назву «вивчення» або 

«каталогізація музейних фондів» [58]. 

Каталогізація – це підсумовуючий та найважливіший етап обліку й 

оцінки матеріальних цінностей музейної установи. До того ж клопітка 

наукова діяльність, яка вимагає від музейних працівників спеціалізованих 

фахових знань, високої кваліфікації й експертного досвіду. Найважливіша 

мета каталогізації полягає у пошуку й зборі вичерпної інформації про ту чи 

іншу пам'ятку, вивчення її в контексті подібних пам'яток, створення колекцій 

з метою подальшого експонування й широкої популяризації. 

Процес каталогізації передбачає спеціалізовані наукові розвідки, 

пошуки, порівняння, експертні оцінки автентичності й приналежності 

експонату. Якщо це твір мистецтва, необхідно з'ясувати епоху його 

створення, ідентифікувати мистецькі стиль і школу, спробувати знайти 

відповідь на запитання, хто міг бути автором цього твору. Якщо це 

стародавня кераміка, необхідно за археологічними атрибутами 

місцезнаходження і шляхом порівняльного аналізу з аналогічними чи 

схожими ідентифікованими пам'ятками з'ясувати її культурну приналежність 

(доба Трипілля, Черняхівська культура тощо), ужиткове призначення чи 

сакралізований зміст та ін. Якщо ж музей отримав стародавній документ, 

необхідно провести комплекс історичних, документознавчих і 

джерелознавчих досліджень, лексикографічний аналіз і чимало інших 

дослідницьких процедур, щоб розшифрувати цю пам'ятку та з високим 
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ступенем достовірності встановити історію її походження, авторство й події, 

що передували часу надходження цього експоната в музей [80]. 

Робота із формування музейних каталогів – це справжній творчий 

пошук, породжений споконвічним прагненням людини «докопатися» до суті 

унікальних і дивовижних предметів та об'єктів, що її оточують. 

Систематична наукова каталогізація природних, історичних і мистецьких 

старожитностей налічує понад два сторіччя. За цей період ученими-

музеєзнавцями накопичено величезну спадщину попередніх епох і набуто 

значний досвід вивчення музейних експонатів. Комп'ютеризація музейних 

фондів значно прискорила всі роботи з облікової документації й 

каталогізації. На початку XXI ст. створено потужні електронні бази даних, 

що містять інформацію про десятки мільйонів експонатів, музеї щорічно 

обмінюються інформацією про нові знахідки та дослідження, щороку 

видають тисячі нових наукових і науково-популярних каталогів, зокрема, 

активно популяризують образотворче мистецтво. 

У західних музеях відвідувачі з дослідницькою чи просто пізнавальною 

метою використовують інвентаризаційні каталоги фондосховищ музею для 

того, щоб за допомогою спеціальних комп'ютерних баз даних отримати 

вичерпну текстову, графічно-обмірну та фотоілюстративну інформацію про 

ту чи іншу пам'ятку, незалежно від того, чи вона представлена в 

експозиційних залах, чи зберігається у спеціальних закритих для 

відвідування фондосховищах [68]. 

В Україні також створена єдина інформаційна база даних 

Національного музейного фонду. У ній міститься інформація про всі 

найвидатніші експонати українських музеїв. Адже, на завершальній стадії 

процесу каталогізації нової визначної пам'ятки кожен український музей 

зобов'язаний за уніфікованою методикою заповнити її «Науковий паспорт» 

та вислати його у Національну науково-довідкову базу музейного фонду. 

Сьогодні в нашій державі створюються перші загальнодоступні бази 

даних про національні музейні збірки, а також в мережі Інтернет відкрито 
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декілька віртуальних музеїв і віртуальних експозиційних галерей реально 

діючих музеїв. Однак за рівнем комп'ютеризації, публічності й доступності 

інформації про музейні скарби держави Україна ще значно відстає від країн 

Європейського Союзу [67]. 

Науково-дослідна робота в музеї – важливий напрямок діяльності 

українських музеїв національного та обласного статусів. Ця діяльність 

передбачає обробку й введення у науковий та загальнокультурний обіг 

матеріальних і нематеріальних об'єктів музейної спадщини. Результати 

науково-дослідної роботи знаходять висвітлення у різних формах, передусім, 

в організації нових експозиції та виставок. 

Вагомим результатом наукової діяльності музею є публікація збірок 

наукових праць, каталогів його колекцій і путівників. Це важливий елемент 

наукового й публічного іміджу й авторитету музейної установи. Завдяки 

науково-дослідній роботі окремі музеї нашої країни визнано світовим 

співтовариством як авторитетні центри у вивченні профільних наук, вони 

виступають співорганізаторами престижних міжнародних наукових 

конференцій, експедицій і публікацій фундаментального характеру. 

Збереження музейних фондів – це забезпечення фізичної схоронності 

музейних предметів шляхом оптимально обраних режиму і системи 

збереження. Основні положення з організації збереження музейних пам'яток 

зафіксовані в державних нормативних документах, які обов'язкові для всіх 

музеїв. Однак, у кожному музеї існує своя специфіка, що залежить від 

складу, структури й обсягу фондів, характеристик музейного будинку [37]. 

Для збереження музейних фондів найважливішим фактором є режим 

фізичного збереження, що складається з різних складових (волого-

температурний і світловий режими, боротьба з забрудненням повітря, 

мікрофлорою та ін.). Оптимальними для приміщень музею є температура 

повітря від +12 до +18 °С та відносна вологість від 55 до 70% при добових 

коливаннях не більше 5%. 
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Впродовж останніх десятирічь у музейній практиці набула поширення 

система відкритого збереження музейних експонатів, яка покликана 

задовольняти інтерес відвідувачів до колекцій. Складнощі зі збереженням 

предметів, що виникають при цьому (наявність світла, шкідливі спалахи 

фотокамер, механічні пошкодження, інвазія шкідливих газів та запахів, 

коливання волого-температурного режиму, викликані присутністю 

відвідувачів), можна вирішити лише з використанням відповідного 

устаткування, з ретельним дотриманням режиму збереження і з наявністю 

необхідної площі. 

Експозиційна робота – це один із напрямів музейної діяльності, 

основний зміст якої полягає в проектуванні експозиції, монтажі та демонтажі 

експозицій, проведенні реекспозиції, нагляді за станом експозиції, організації 

тематичних виставок, веденні поточної експозиційної документації [64]. 

Експозиційна робота в музеях завжди перебувала в центрі уваги, 

оскільки вона тісно пов’язана з іншими видами науково-дослідницької 

діяльності [54, 83]. Інтерес суспільства до музейно-експозиційної творчості 

істотно посилився наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у зв’язку з 

необхідністю вивчення та збереження історико-культурної спадщини, 

реконструкції об’єктивної картини історичного буття народу, подій і 

процесів, які відбувалися на українських землях. Експозиційна робота сприяє 

дослідженню пам’яток історії та культури, які є складовою частиною 

національної історико-культурної спадщини. Це дає можливість висвітлити 

соціальний досвід і поступальний розвиток людства. 

Музей – це місце, де зберігається пам’ять поколінь – «візуалізована, 

вербалізована, увічнена в предметах і описах» [45, 84]. Музей вивчає, 

популяризує й експонує предмети матеріальної спадщини людства з метою їх 

дослідження й задоволення освітніх і духовних потреб людей. Музей – це 

«дзеркало історії, політичного, суспільного і культурного розвитку нації, 

регіонів і міст» [94, 18]. «Експозиція – обличчя кожного музею, результат 

усієї його різноманітної діяльності» [39, 55]. Організація постійних 
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експозицій і періодичних виставок становить специфічну форму 

представлення, публікації й апробації музейних предметів. Інколи з метою 

перевірки експозиційних ідей і концепцій створюють пробні та 

експериментальні експозиції. 

Сучасне музеєзнавство розглядає експозицію як цілісну предметно-

просторову систему, у якій музейні предмети й інші експозиційні матеріали, 

об’єднані концептуальними (науковим і художнім) задумами. Слово 

«експозиція» походить від латинського дієслова ехроnо – виставляти напоказ 

і похідного від нього іменника expositio – виклад, опис. На перших етапах 

розвитку музейної справи термін «експозиція» і «виставка» вживалися як 

рівнозначні, адже слово «exposition» у перекладі означає «виставка». Тільки 

порівняно недавно термін «експозиція» став означати порівняно постійний, а 

«виставка» – тимчасовий публічний показ музейної спадщини [27, 27]. В 

експозиційній роботі виставка – це музейна експозиція, що має регулярно 

змінюваний склад експонатів [43, 74]. 

Важливим завданням експозиції є привернути увагу суспільства, 

відвідувачів до певної проблеми, події, факту, явища. Щоб відтворити 

історичну достовірність факту, простежити послідовність процесу, музейні 

працівники застосовують документально-образний підхід. Досягнення цього 

завдання стає можливим завдяки використанню музейних колекцій, до яких 

належать документи, листи, фотознімки, архівні джерела й опубліковані 

документи. Тому експозиція – це предметно-документований художній образ 

відображуваної епохи, періоду або окремої події чи явища. 

Як частина музейного зібрання, яке виставлене для публічного огляду 

на тривалий термін, музейна експозиція є, по-перше, результатом наукової 

розробки теми експозиції з урахуванням музейних матеріалів, по-друге, 

специфічним твором, у якому засобами архітектури та пластичних форм 

мистецтва створюється експозиційний образ на вибрану тему, здатний 

естетично вплинути на відвідувача. Стаціонарна музейна експозиція є 
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основною формою популяризації колекцій і пропаганди історичних знань 

музейними засобами. 

Зовнішня та внутрішня організація експозиційних образів у певній 

послідовності та в певному просторі, що будується на основі проблемної 

композиції, забезпечує створення експозиційного сюжету. Кожна експозиція 

має свій зміст, виражений у її концепції. Зміст експозиції – це сукупність 

систематизованої й інтерпретованої інформації відповідно до пізнавальної та 

виховної мети науково-просвітницької діяльності музею. Вона реалізується 

завдяки всьому комплексу експозиційної роботи, що є підсумком пошуково-

дослідницької, збиральницької, фондової роботи творчого колективу 

працівників музейної установи і слугує основою для реалізації освітньо-

виховної функції [65]. 

Основою експозиції є музейний предмет, тобто пам’ятка, взята із 

середовища існування і яка входить до складу музейного зібрання після її 

наукової обробки. Музейний предмет має великий інформаційний і 

комунікаційний потенціал. В експозиційній роботі використовують не будь-

які музейні предмети, а тільки ті, що володіють визначеною сукупністю 

ознак і властивостей (є оригінальними пам’ятками історії і культури, 

джерелом знань та емоційного впливу, засобом виховання та освіти). В 

експозиції вони знаходять новий статус: стають експонатами, є матеріалом 

для формування наших уявлень про ту чи іншу добу. 

Експонати – це науково організована сукупність музейних предметів 

(пам’яток), виставлених для загального огляду, і які є структурною частиною 

експозиції. Їхній добір і розміщення ґрунтуються на основі розробленої 

колективом музею наукової концепції. Вони слугують засобами для 

вираження визначеного змісту, отже, утворюють знакову систему. 

Сукупність експонатів становить експонатуру. А організація експозиції є 

процесом добору логічної наукової композиції експонатів [56]. 

Для повнішого розуміння подій, що демонструються в експозиції, до 

неї вводяться науково-допоміжні матеріали, а для підсилення сприйняття 



24 
 

 

використовують твори образотворчого мистецтва (живопис, скульптуру, 

графіку), фонозаписи, кінофрагменти, світлові ефекти. Завдяки цьому, в 

експозиційній роботі існує поняття «експозиційні матеріали», що 

презентують істинні музейні предмети, їхнє відтворення, моделі, науково-

допоміжні матеріали, що належать до музейної експозиції. В експозиції 

виявляється знакова природа речей. Знак – це предмет, що є носієм 

інформації про інші предмети, події, явища. Експонати-знаки можуть 

передавати як ідеї, почуття, уявлення, міркування людей, які оглядають 

експозицію, так і авторів експозиційного показу. 

Експозиція має важливе значення для виразності мови музею, тому її 

потрібно не тільки споглядати, але й осмислювати. Правила експонування є 

кодом, що дає змогу конструювати зміст. А це означає, що музейна 

експозиція є своєрідним «текстом», який коментує її наповнення. Вона може 

виділяти, логічно підкреслювати окремі предмети чи змістові блоки 

експонованого матеріалу, підсилювати емоційні акценти. Подібно до слова в 

реченні, окремий музейний предмет набуває значення в оточенні інших 

експонатів або одиниць колекцій, а музейна експозиція набуває ознак тексту 

[64]. 

Структурною одиницею експозиції слугує тематико-експозиційний 

комплекс, тобто комплекс речових, документальних та інших пам’яток, що 

об’єднані тематично, становлять зорову і значеннєву єдність та є основним 

ланцюгом експозиції. Як експозиційний комплекс можна розглядати й 

експозиційний зал, створений за єдиним проектом і своїм неповторним 

виглядом. 

Музейна експозиція є результатом спільної роботи музейних 

працівників і художника [50]. Перший етап експозиційної роботи є 

концептуальним. Керівництво, відповідальні працівники музею та експерти 

продукують ідеї щодо вигляду і змісту майбутньої експозиції, особливостей 

її комплектування і розміщення. Ідеї формуються в цілісну концепцію, і вже 

в руслі цієї концепції триває науковий пошук та здійснюються додаткові 
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експертні дослідження, аналізується власний музейний фактаж та ведуться 

переговори із спорідненими музейними установами про залучення 

експонатів. 

Кожна експозиція створюється за певними методами та принципами. 

Метод побудови експозиції – це порядок групування та організації 

експозиційного матеріалу [43, 80]. Принципи побудови музейної експозиції 

зумовлюють не тільки групування та інтерпретацію експонатів, а є основою 

визначення структури, порядку та характеру розподілу експозиції на теми, 

розділи, підтеми, експозиційні комплекси, ряди. 

Відвідувач сприймає експозицію як єдність змісту і форми. Тому 

основним принципом організації музейної експозиції є цілісність – 

гармонійна єдність художньо-образного, функціонального, конструктивно-

технічного та економічного аспектів, що організує музейні предмети за 

їхніми інформативними та атрактивними змістовими ознаками. Сучасні 

музейні експозиції формуються як синтез наукового, технічного та 

художнього усвідомлення явищ сучасності. 

Композиція, форма, кольорове рішення, освітлення – все має бути 

підпорядковане основному задуму та заодно створювати умови для 

найвигіднішого показу експонатів. Необхідний ефект досягається завдяки 

врахуванню таких чинників: архітектоніка приміщення, його масштаб, 

пропорції, світлові та фактурні рішення. Важливим чинником є також відбір 

предметів для експонування і найдоцільніші форми розміщення експонатів в 

окремих комплексах [38]. 

Образна побудова музейних експозицій – це урочистість, ясність 

художньої ідеї, композиційна чіткість, пластична завершеність, симетрія, 

декоративність і гармонія. Естетичне оформлення експозиції, її колірне, 

світлове та просторове наповнення, відбір і графічне оформлення текстів, 

застосування аудіовізуальних засобів важливо здійснювати з урахуванням 

фізіологічних особливостей людини. Під час побудови експозиції та під час 

розроблення експозиційного устаткування необхідно враховувати 
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особливості музейних предметів, їхню властивість привертати увагу. 

Наприклад, об’ємні експонати привертають більше уваги, ніж площинні, 

багатокольорові – більше, ніж однотонні, раритетні – більше, ніж типові. 

Силу впливу експоната на глядача має яскравість світла, його колір, характер 

освітлення. Світло, яке падає зверху, добре використовувати для живопису, 

але для скульптури воно є зам’яким – їй потрібне більш індивідуалізоване й 

напрямлене підсвічення [33, 96]. 

У приміщеннях, які спеціально проектуються для музеїв, важливим є 

вирішення внутрішнього простору, яке, залежно від профілю музею, повинно 

мати свої особливості, що відповідають сучасним науковим і художнім 

принципам експозиції. Устаткування сучасних експозиційних залів зазвичай 

складається з обладнання та конструкцій, які здатні легко трансформуватися, 

з яких можна зібрати будь-які комбінації. Необхідного ефекту можна досягти 

за допомогою усіх допоміжних засобів, тільки якщо будуть взяті до уваги 

такі чинники: архітектоніка приміщення, його масштаб, пропорції, світлові та 

фактурні рішення. Серед художніх засобів експозиційного мистецтва 

першість належить архітектурно-просторовій організації образу. 

Результатом експозиційної роботи є створення нової історичної 

реальності, яка основується не на зовнішній правдоподібності, а на 

авторському переосмисленні інформаційного потенціалу пам’яток і його 

сучасній інтерпретації. Останнім часом поширився новий сценографічний 

напрям експозиційного образотворення, для якого властиві театральні та 

аудіовізуальні засоби інтерпретації пам’яток [64]. 

Музейна експозиція – це образ і водночас креативне поле культури. 

Культурою є «соціальний досвід і соціальна пам’ять, яка його фіксує і 

зберігає, а також діяльність людей, пов’язаних із збереженням, поповненням 

і передачею цього досвіду» [70, 132]. В експозиції в новому 

соціокультурному контексті візуалізується багата матеріальна та духовна 

спадщина багатьох поколінь. Музейна експозиція є специфічним каналом 

культурно-історичної комунікації, що забезпечує особливе розуміння зв’язку 
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часопросторів через світ «споріднених речей», на чому формується 

комунікабельна спільність людства. Згідно з «духом часу», коли весь світ 

максимально відкритий для розвитку, постійних змін, музейна експозиція 

прагне бути відкритою не лише в історію, а й у сучасне життя та майбутнє 

[12, 10]. 

Завдяки новаціям в експозиційному образотворенні відбувається 

перебудова усієї системи музейної комунікації. Зміст комунікаційних 

процесів значно поглибився, а диспропорція між освітньою, виховною та 

рекреаційною функціями вирівнялася. Реалізація тематики й образних 

вирішень експозицій забезпечило реалізацію сучасної концепції 

«інтегрованого музею», тобто активної участі практично у кожній сфері 

суспільного життя [13, 10]. 

Експозиційна робота тісно пов’язана з пам’ятко-охоронною діяльністю, 

що ставить своєю практичною метою виявлення, дослідження, збереження і 

використання пам’яток історії та культури. Адже експозиція – це своєрідний 

зв’язок із минулим, проекція людиною сьогоднішнього образу світу і себе в 

те, що давно минуло. Вона допомагає створити уявлення людини про минуле 

за допомогою експонатів. Експонати виконують роль інформаційного 

посередника між минулим і сучасністю, несучи певну інформацію про 

суспільство, що його породило. «Відчуття історії і відповідальності перед 

історією виховує в людях вищу форму соціальності» [47, 9]. 

У моделі-образі музейної експозиції зливаються мета, можливості, 

засоби й умови освоєння дійсності, тобто пізнавально-оцінковий, 

комунікативний та спонукально-діяльнісний аспекти експозиційної роботи. 

Образний тип музейної експозиції певної культурно-історичної доби 

підпорядковується світоглядній уяві, провідному засобу пізнання та 

відображення дійсності, має свій соціокомунікативний потенціал і унаочнює 

пріоритетні цінності суспільної життєдіяльності. 
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Висновки до розділу 1 

 

Різноманітна робота музеїв забезпечує своєрідний зв’язок сучасності з 

минулим, сприяє дослідженню національної історико-культурної спадщини 

та допомагає сучасним музеям зреалізувати свої найважливіші функції 

(пізнавально-інформаційну, популяризаційну, навчально-просвітницьку та 

рекреаційну тощо). Вона сприяє формуванню художніх смаків людей, 

утвердженню гордості за наше славне минуле та виховує почуття 

відповідальності за майбутнє, дає змогу модернізувати форми музейної 

комунікації з метою ефективного впливу на розвиток суспільства. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ МУЗЕЮ В МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

(НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО  МУЗЕЮ) 

 

 

2.1. Історія створення Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею 

 

У Тернополі перший музейний заклад був офіційно відкритий 13 квітня 

1913 р. як «Muzeum Podolski Towarzystwa Szkoly Ludowej». Проте, збирання 

експонатів майбутнього музею розпочалося ще у 1907 р. (згідно з 

постановою Товариства народної школи) [103, 56]. Організатором і душею 

музейної справи в місті став гімназійний професор Станіслав Сроковський. 

Одночасно він був і автором першого путівника по музею [98, 299]. 

Експозиція первинного музею була розміщена у чотирьох невеликих 

кімнатах. Збірка поділялася на вісім розділів: 1. Археологія, 2. Кераміка, 3. 

Зброя, 4. Етнографія, 5. Мистецтво, 6. Нумізматика і Сфрагістика, 7. 

Природа, 8. Карти. Малюнки. Рукописи. Загальна кількість експонатів перед 

Першою світовою війною сягала близько 10 тис. 

Збірка нумізматики складала 6 тис. екземплярів: монети часів польської 

династії П’ястів; брактеати XII-XIII ст.; колекції монет стародавнього Риму 

(44 екземпляри), знайдені на Західному Поділлі та Буковині; середньовічні 

чеські, польські монети тощо. 

 Медальєрне мистецтво було представлене медалями польського короля 

Сигізмунда І за 1537 р., на честь ювілеїв Крашевського, Матейка, Байєра. 

Серед пергаментових манускриптів виділялися привілеї польських королів 

Яна III, Августа III. Живопис та медіорити були репрезентовані роботами 

Вільгельма Гондіуса і Гієроніма Фалька. Тканини були представлені 

ліонськими єдвабами XVII-XVI1I ст., велюром з Женеви XVII ст. та 
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японськими, польськими і українськими гафтами XVII-XIX ст. Окремі з них 

були прикрашені срібними і золотими коронками. 

Значною була колекція писанок (332 екземпляри), зібрані у межиріччі 

Бугу та Прута, зокрема, у Гуцульщині, Галичині, Східній Україні. Особливу 

групу складала колекція зброї та спорядження вершника. До неї входили 4 

ятагани, турецькі латунні стремена (останні походили з села Полівці), 4 

пістолі та револьвер з часів повстання 1863 р. [101, 3–13]. 

На початку Першої світової війни Тернопіль окупувала російська армія 

й у 1915 р. музейна збірка була варварськи пограбована: частина експонатів 

спакована в ящики і відправлена у Росію, де і знаходилася до 1929 р., а решта 

була розкрадена або побита солдатами на місці, зокрема, кераміка та 

порцеляна [100, 51]. Спаковані експонати були вивезені у Казань [99, 257]. 

Після підписання Ризького миру, на вимогу польської сторони, частину 

експонатів у кількості 1547 монет було повернуто у Тернопіль [102, 8]. 

Наприкінці 1923 р. із музейної фондової збірки залишилися тільки рештки 

мінералів, фрагменти кераміки, ваза, урна з кремацією, декілька різьблених 

голівок і церковних образів, які знаходилися у будинку магістрату [99, 257]. 

 До 1930 р. музей був закритий для відвідування і лише 9 листопада 

того ж року відбулося урочисте відкриття вже оновленої експозиції. На жаль, 

назавжди були втрачені нумізматична збірка та групи середньовічних тканин, 

кераміки, скульптури та багато інших безцінних предметів. Але незважаючи 

на це музейна збірка поповнилася новими цінними експонатами: дворучним 

мечем XIV ст., знайденим у полі поблизу села Бурканів; турецькою шаблею з 

написом «Аспахан» із золотою інкрустацією на лезі; шаблею генерала 

Й. Дверніцького, на лезі якої були зазначені дати битв і прізвища офіцерів-

жертводавців. 

Для відновлення фондів музею допомога надійшла з Львівського музею 

ім. Дзедушицьких, Великопольського музею (м. Познань) і багатьох закладів 

Кракова, Вінниці, Перемишля тощо [102, 7, 16]. Згідно тестаменту професора 

Львівського університету Лудвіка Фінкеля, Подільському музею у Тернополі 
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було передано майже 4 тис. екземплярів книг. На деяких з них є дарчі 

підписи авторів колишньому власнику бібліотеки. Згідно рішення музейної 

секції науковій бібліотеці музею було присвоєно ім’я професора доктора 

Л. Фінкеля [102, 4]. У 1931 р. у музейну збірку із Золочева надійшли 13 

пергаментів часів королів Сигізмунда І і Яна III Собеського, королевича 

Якуба Лудвіка, а також меч ката [98, 299], окремі з експонатів збереглися до 

наших днів.  У нумізматичну збірку музею були передані «скарби монет» з 

Славентина (574 од.), Козлова (432 шт.), Малашовець (439 од.), Красноселець 

(171 од.), Сидорова (16 од.) [102, 9]. 

Від травня 1932 р. у місті почав функціонувати Подільський музей за 

статутом Товариства «Рідна Школа». У збірці музею на 1 червня 1933 р. 

нараховувалося 1484 експонати, які були розподілені між групами: 

археологія (130 експонатів), геологія і палеонтологія (72 експонати), 

етнографія (30 експонатів), нумізматика і боністика (670 експонатів), книги і 

рукописи (298 експонатів) тощо. Проте, воєводський уряд Другої Речі 

Посполитої противився заснуванню українського самостійного музею, 

посилаючись на те, що в місті вже існував воєводський польський музей. 

Незважаючи на відсутність підтримки з боку влади, український музей 

продовжував накопичувати експонати. Літом 1936 р. його колекція 

нараховувала 2340 предметів, що були розміщені у 10 збірках [28, 5]. 

У 1939 р., після початку Другої світової війни і входження Західної 

України до складу УРСР, на підставі наказу Народного комісаріату освіти 

УРСР від 26 грудня 1939 р., Подільський Регіональний музей було 

реорганізовано та створено на його базі «Тарнопольський обласний історико-

краєзнавчий музей». Згодом місцеве керівництво наказало ліквідувати музеї 

у повітових містах колишнього Тарнопольського воєводства і відвести всі 

експонати до новоствореного обласного центру. Під час цієї акції, за 

свідченням Г. Смольського, була розкрадена частина експонатів, зокрема з 

Поморянського музею пропала робота Рембрандта. Облік перевезених 
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експонатів не вівся [44, 4]. Але в цей же період фонди музею поповнилися 

творами таких представників європейського мистецтва, як Ватто, Буше тощо. 

Встановлення нацистського окупаційного режиму в місті спричинило 

пограбування музейної збірки в 1941 р. і 1943 р. Проте, музей продовжував 

функціонувати, директором музею тоді був С. Рокицький. Під час окупації 

більшу частину експонатів вдалося врятувати музейній працівниці 

С. Садовській [31, 4]. У серпні 1944 р. у зв’язку з уточненням назви міста 

Тернополя був перейменований і музей – на Тернопільський обласний 

історико-краєзнавчий. У 1949 р. посаду директора музею займав 

В. Корнілевський [44, 19]. 

У 60-х роках ХХ ст. до музею, після закінчення університетів, прийшли 

молоді дослідники: І. Ґерета, Т. Мороз, Є. Харитонов, Я. Гайдукевич. У 

1976 р. музей очолив В. Лавренюк, під його керівництвом відбулися суттєві 

зрушення у напрямі побудови нового приміщення обласного музею. Будинок 

був зведений за проектом тернопільського архітектора О. Головчака 

протягом 1979–1982 рр. [44, 21]. Урочисте відкриття нової музейної 

експозиції, яка обіймала площу 1800 м², відбулося 30 грудня 1982 р. У її 

створення брали участь вчений секретар музею Я. Гайдукевич, завідуючий 

відділом дорадянського суспільства О. Ситник, завідуюча відділом природи 

С. Зелінська, завідуючий відділом історії радянського періоду П. Сливка. У 

1983 р. Тернопільський обласний краєзнавчий музей став дипломантом 

«Виставки досягнень народного господарства УРСР», а директор 

В. Лавренюк був нагороджений орденом «Знак Пошани».  

Музей було високо оцінено як вітчизняними, так і зарубіжними 

музеєзнавцями, експозиція визнана однією з кращих серед краєзнавчих 

музеїв України. Працівники закладу виступили з ініціативою про 

пріоритетність у музейній справі наукової роботи й розробили концепцію 

музейної справи, загальні положення якої лягли в основу законопроекту 

«Про музеї України». Від 2005 року директором обласного краєзнавчого 

музею є С. Костюк. 



33 
 

 

У 80-х рр. ХХ ст. працівники музеєм провели 7 археологічних 

експедицій, завдяки яким поповнився фонд археології. У кінці XX ст. при 

музеї було відкрито 20 філій, зокрема, створено районі музейні заклади у 

Бережанах, Бучачі, Заліщиках, Збаражі, Гусятині, Чорткові, Шумську; 

меморіальні музеї Б. Лепкого, С. Крушельницької, У. Самчука, 

О. Неприцького-Грановського, музеї-садиби В. Гнатюка та Леся Курбаса; 

історико-меморіальний музей політичних в'язнів. 

Завдяки співпраці музею з українською діаспорою у 1990-х рр. 

надійшли тисячі експонатів, зокрема, художні полотна відомих українських 

митців Я. Гніздовського, М. Мороза, О. Кендла та ін., документальні і 

фотоматеріали з історії України та національно-визвольних змагань, 

філателістичні та нумізматичні колекції [83]. 

Сьогодні в музеї працює виставковий зал, у якому експонуються 

роботи художників, фотографів, аматорів декоративно-ужиткового 

мистецтва. У 2005 р. була підготовлена виставка, присвячена Помаранчевій 

революції, експонати якої передали у музей мешканці Тернопільщини, що 

брали безпосередню участь у цих подіях. У 2012 р. було виставлено твори 

скульптора XVIII ст. І. Г. Пінзеля. 

В музеї в контексті набуттям Україною незалежності було здійснено 

реекспозицію окремих розділів і тем, виставлено матеріали, що роками 

зберігались у фондах, або були зібрані під час нових експедицій. Великий 

пласт історії завдяки музейній експозиції став доступний відвідувачам. 

Попри смислове навантаження експозиція музею презентує мистецьку 

роботу дизайнерів, які були залучені до художньо-оформлювальних робіт у 

закладі [29]. 

Сьогодні музейна збірка становить понад 240 тис. артефактів. Серед 

унікальних пам’яток – стародруки, збірка українського одягу, рідкісні 

світлини, документи, предмети міського і сільського побуту, філателістичні 

та нумізматичні колекції, особисті речі й архіви видатних уродженців краю. 
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Музейні збірки та колекції основного фонду об’єднано в групи. 

Найбільш повно укомплектовано групу «Археологія», яка становить 35,5 тис. 

одиниць збереження та охоплює період від ашельської фази середнього 

палеоліту до пізнього середньовіччя. Археологічні дослідження краю 

активізувались у 1980-х – на початку 1990-х рр., коли музей провів шість 

археологічних експедицій під керівництвом археологів І. Ґерети, О. Ситника, 

О. Гаврилюка, Б. Строценя, М. Ягодинської, науковці досліджували добу 

палеоліту та слов’яно-руський період. Найдовше тривала музейна 

археологічна експедиція під керівництвом І. Ґерети, який майже тридцять 

років вивчав черняхівський могильник ІІІ–ІV ст. у с. Чернелів-Руський 

Тернопільського району. Йому вдалося дослідити 315 поховань черняхівської 

та давньоруської культур. Загалом у фондах музею представлено матеріали 

всіх археологічних періодів. Серед матеріалів пшеворської культури І ст. до 

н. е. – І ст. н. е. (ранньоантичний період), що походять із курганного 

поховання в с. Монастирисі Гусятинського району, унікальною є ліпна урна з 

меандровим орнаментом., ця знахідка – єдина в Україні [20]. 

У музейній колекції представлено слов’янський період VІ–VІІ ст. 

Серед експонатів виділяють матеріали Кровинського городища поблизу 

м. Теребовлі (срібні та бронзові орнаментовані пряжки, трапецієподібні 

підвіски, ранньовізантійські фібули). В археологічній колекції  

давньоруського періоду Х–ХІІІ ст. унікальники є артефакти з городищ Бозок 

та Уніас, городищ-святилищ біля с. Крутилова Гусятинського району. Серед 

них виділяються срібний перстень, щиток якого прикрашений одним із 

різновидів герба Рюриковичів, срібна грошова гривня київського типу, золоті 

скроневі підвіски. Велику групу складають цілі форми керамічного посуду 

Х–ХІ ст., зовнішня поверхня яких орнаментована. 

Гордістю музею є колекція декоративно-ужиткового мистецтва, у якій 

відображено народні традиції, побутові, етнічні особливості українців. До неї 

відносять художню тканину, кераміку, народний одяг, вишивку, художню 

обробку шкіри та дерева. Найбільш повно представлена фондова група 
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«Тканина», загальна кількість експонатів якої становить 9250 одиниць 

збереження. Хронологічні межі збірки охоплюють кінець ХІХ – ХХ ст. Так, 

виділимо унікальні зразки народного одягу з усіх географічно-етнографічних 

куточків області (Придністров’я, Галицького Поділля, Галицької Волині, 

Опілля) та велику колекцію вишиваних рушників, серед яких чимало 

авторських робіт майстрів народної творчості (Г. Баран, П. Ткачука, С. Папи, 

М. Гарап’юк, Є. Наконечної). 

В Україні серед вишиваних речей особлива місія належить сорочці 

(вишиванці). Як стверджує знавець подільської вишивки Л. Булгакова-

Ситник, «…вишита за всіма традиційними канонами вона (сорочка) була 

предметом гонору і часто спадку». Така традиція на Тернопіллі збереглася до 

наших днів, тому підгрупа «Сорочки» – одна з найбільших у загальній 

колекції групи «Тканина» і становить 435 одиниць збереження, з яких 153 – 

датовані кінцем ХІХ – початком ХХ ст. Це жіночі сорочки, серед яких 

унікальну мистецьку вартість мають «борщівські» сорочки (їх у музеї – 58 

одиниць збереження). Вони вражають різноманітними техніками вишивання 

(колодки, хрестик, з підстилом, низь, кучерявий стіб, гаптування, гладь, 

ланцюжок, стебнівка). Крім чорної, домінуючої в узорі, бавни, у цих 

сорочках використовували волічку, сухозліть, бісер, пацьорки, лелітки – усе 

це творить неповторний зразок декоративно-ужиткового мистецтва 

Придністров’я. За насиченою кольоровою гамою та технікою вишивання 

близько до «борщівських» стоять «заліщицькі» сорочки, тло яких – червоно-

золотисте. У фондах знаходиться колекція жіночих сорочок із Опілля та 

Поділляпр, зокрема, представлено Бережанський, Козівський, Гусятинський, 

Зборівський, Тернопільський райони. Збірка чоловічих сорочок нараховує 

160 одиниць збереження, які представляють усі типи сорочок, відомих на 

Тернопіллі [84]. 

Музей володіє великою колекцією інших елементів народного одягу. 

Сюди відносять безрукавки з тканини, у різних районах вони мали такі назви, 

як «камізелька», «горсик», «горсет», «жупан», їх шили з оксамиту й 
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оздоблювали вишивкою. На лляному полотні та оксамиті вишивалися 

фартухи («запаски»). Мистецькими зразками народного одягу є хутряні 

безрукавки («лейбики»), оздоблені аплікацією з рослинним орнаментом чи 

поєднанням вишивки з аплікацією, білі та червоні кожухи тощо. 

Вагомою складовою народної культури українців, що найяскравіше 

втілюють національні риси орнаментального мистецтва, вважаються 

рушники. У музейній колекції нараховують 450 од. збереження зразків цього 

виду мистецтва. На Тернопіллі переважали рушники вишивані в поліхромній 

та двоколірній гамі, найчастіше технікою хрестик, менше – ткані;  їх 

поділяють на інтер’єрні, обрядові та побутові. Цінними в колекції є авторські 

рушники: «Барвінкове Надзбруччя» (П. Ткачук), «Чорнобривці» та 

«Поділля» (Г. Баран) та ін. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на Тернопіллі діяли центри 

килимарства. Ткані килими виставлялись на міжнародних виставках, зокрема 

у Відні. Збірка килимів становить 40 одиниць збереження, найдавнішим є 

килими 1884 р. Ці артефакти ткались у килимарській майстерні у с. Вікно 

Гусятинського району, заснованій 1886 р. українським громадським діячем 

В. Федоровичем (1845–1917). Декілька килимарських осередків діяли на 

Збаражчині. Особливо популярною була килимарська майстерня І. Івахова у 

с. Кобилля; у фондах музею є чотири килими ткача, один датований 1900 р. 

[84]. 

Доволі чисельною вважається фондова група «Рідкісна книга», що 

налічує 9,5 тис. примірників. Найдавніший фоліант «Історія датського 

героїчного королівства» Саксона Грамматика датований 1514 р. і виданий у 

Парижі, складається з XVI книг, оздоблений мініатюрою із зображенням 

датського короля та його війська. Неабияку наукову вартість має «Новий 

атлас світу», п’ять книг якого видані Й. Блаухом у 1642–1654 рр. в 

Амстердамі. Зокрема, в «Атласі» з 1647 р. розміщено 115 карт, де помічені 

міста Тернопіль, Кременець, Вишнівець, Збараж, Бучач, Гусятин. 
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Найбільшою на Волині та Галичині у ХVІІІ ст. була друкарня 

Почаївського монастиря, заснована на основі привілею короля Августа ІІ у 

1732 р. Чимало стародруків із цього осередку книгодрукування знаходяться в 

експозиції та фондах музею, у тому числі й перша друкована книга 

«Служебник» з 1735 р. Серед інших видань – «Анфологіон» (1738), «Октоїх» 

(1738), «Апостол» (1784), дві книги «Тріодь постная» (1744, 1749). Із ХVІІ ст. 

походять видання друкарні Ставропігійського братства у Львові: «Євангеліє» 

(1636), «Анфологіон» (1638), «Октоїх» (1686), «Діяння апостолів» (1654). 

Музей володіє доволі великою частиною бібліотеки видатного 

українського режисера та актора Леся Курбаса, майже 600 книг якої передала 

його дружина В. Чистякова. Серед книг – унікальний фоліант із чудовими 

гравюрами та написом на титулі «Exlibris Леся Курбаса» – прижиттєве повне 

видання драматичних творів французького письменника В. Гюго, яке вийшло 

в Парижі 1879 р. [20] 

У музеї знаходиться велика добірка видань «Просвіти», творів 

українських письменників, учених, краєзнавців з автографами, видання 

сучасних тернопільських видавництв («Лілея», «Джура», «Богдан», 

«Горлиця», ін.). За п’ятнадцять останніх років у музей надійшла велика 

бібліотека від представників діаспори. Це наукова та художня література 

національного спрямування, що була заборонена тоталітарним режимом,  а 

саме твори Б. Лепкого, У. Самчука, І. Багряного, В. Винниченка, 

І. Крип’якевича, М. Грушевського, С.  Єфремова. Понад 250 книг нараховує 

музейна Шевченкіана: твори Т. Шевченка ілюстровані видатними 

українськими художниками О. Данченком, В. Касіяном, І. Марчуком, 

Г. Якутовичем, В. Лопатою. Серед книг цієї тематики представлено 

літературознавчі праці відомих українських шевченкознавців. 

Фондова група «Рідкісні документи» нараховує 16150 од. збереження, 

вони відтворюють життя краю від початку ХVІ ст. Найдавнішим в цій збірці 

є «Привілей польського короля Жигмонта Старого» від 1523 р. (пергамент, 

рукопис, мова латинська) про надання м. Золочеву Магдебурзького права. 
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Від 1537 р. збереглася «Грамота власника Золочева Андрія Турки» про 

звільнення мешканців міста від податків (пергамент, рукопис, мова 

латинська). Три «Привілеї короля Яна ІІІ», датовані 1675, 1677, 1681 рр., 

стосуються м. Золочева: підтвердження попередніх Привілеїв, звільнення 

окремих міщан від податків, влаштування щорічних ярмарків. Два документи 

на пергаменті: «Історичні згадки про Скалу» (1328–1860 рр.), «Родовід графів 

Голуховських». Загалом, ХVІІІ ст. представлене численними документами, 

серед яких є й ті, що стосуються особи цісаря Австро-Угорщини Франца 

Йосифа, зокрема про його приїзд у Тернопіль (1887), заходи на честь 40-

річчя його правління державою (1889), підготовку відзначення його іменин 

(1917) тощо [20]. 

Минуле й Тернопілля відтворено в поштових листівках, світлинах, 

нумізматичній і філателістичній колекціях музею. Зокрема, збірка 

«Філокартія» – колекція поштових листівок, які мають мистецьку вартість. За 

тематикою – це географія, природа, етнографія, історія, мистецтво, 

архітектура, портрети. У музейній колекції пізнавальну вартість мають так 

звані «фотонатурні» листівки. Майже сто поштових карток – це види 

Тернополя початку ХХ ст., їх унікальність у тому, що більшість зафіксованих 

об’єктів збереглись лише на листівках. Так, під час двох світових воєн 

Тернопіль був зруйнований, тому про красу міста, його архітектурні 

пам’ятки нагадують лише пожовтілі поштові картки. Зокрема на них 

зафіксовано зникли споруди: парафіяльний костьол, костьол єзуїтів, стара 

синагога, старий залізничний вокзал, площа Ринок. 

На початку минулого століття поштові картки видавались у Кременці, 

Бучачі, Чорткові, Бережанах, Гусятині. До цього періоду з музейної колекції 

належать також види міст Заліщиків, Червонограда, Теребовлі, Вишнівця, 

Збаража, Почаєва, Скалата, Буданова, Золочева, Перемишля, Олеська, 

Підгірець, Підкаменя, Кальварії, Відня. Найдавнішою в цій колекції є 

листівка «Gruss aus Brezezany» («Привіт з Бережан»), датована 1899 р. 
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Художня поштова листівка репрезентована в музеї творами 

українських і зарубіжних митців. У музейній колекції представлений графік 

А. Ждаха, який залишив велику добірку рисунків до українських народних 

пісень, пісень на слова Т. Шевченка, що репродуковані на поштових картках 

1911–1914 рр. Цінними є 180 різдвяних вітальних листівок, що надійшли на 

Тернопілля від онука С. Бандери та з архіву родини Леників з Мюнхена. Ця 

колекція має мистецьку вартість, оскільки на окремих листівках 

репродуковано роботи відомих українських мистців: художника М. Мороза, 

скульптора М. Черешньовського [20]. 

Музейна збірка фондової групи «Нумізматика», що почала 

формуватися на початку минулого століття, нараховує 23 тисячі од. 

збереження. В цю групу також входять колекції, що представляють 

боністику, сфрагістику, фалеристику. Найбільш чисельна колекція (близько 

17 тис. од.) – монети Стародавнього Риму, середньовічної Європи, держав 

нового і новітнього часу Азії, Америки, Європи. У склад групи входять 

декілька скарбів середньовічних монет із території Тернопільщини. Цікаву 

збірку складають бони міст Західної України часів Першої світової війни, 

бофони УПА. Фалеристика представлена великою колекцією орденів і 

значків Австро-Угорщини, ЗУНР, СРСР, Німеччини, Польщі, Ірану; 

сфрагістика – відносно невеликою колекцією вислих свинцевих печаток часів 

давньої Русі, які були виявлені на території давньоруських городищ краю і 

датуються ХІІ–ХІІІ ст. Значно більшу групу складають різноманітні печаті 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. з Австро-Угорщини та Польщі. 

Серед музейних колекцій вагоме місце займає фондова група 

«Філателія». 24100 марок цієї колекції охоплюють майже всі країни світу, у 

тематичному – найважливіші сфери суспільного буття. Це – історія, 

мистецтво, фауна, флора, спорт, космос, архітектура, транспорт. Майже 2,5 

тис. марок колекції – це серія «Підпільна пошта України», яка видавалася 

впродовж 32 років (1949–1981) закордонними частинами ОУН у Німеччині 

та США. Марки цієї серії знайомили світ з героїчною історією поневоленого 
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українського народу;  зокрема, відтворено часи Данила Галицького, подвиг 

Українських січових стрільців, битву під Крутами і Базаром, український 

«Пласт», Український Червоний Хрест, Антибільшовицький блок народів, 

геноцид українського народу, український спорт, студентство, 1000-ліття 

хрещення Руси-України, постаті українських письменників. Ці марки мають 

велику історичну цінність, адже були поштовими знаками єдиної у світі 

підпільної пошти. У філателістичній колекції музею є серійна добірка марок 

«Українська Народна Республіка», які друкувались у Києві 1918 року за 

проектом Ю. Нарбута; марки, випущені з ініціативи гетьмана Павла 

Скоропадського (1919); марки УНР від 1921 року, які друкувалися у Відні – 

це серія із портретами Б. Хмельницького, С. Петлюри, М. Петрушевича, 

Т. Шевченка; поштові знаки Карпатської України (1939), ін. 

Художня група (живопис, графіка, скульптура) налічує 3790 одиниць 

збереження. Гордістю музею є добірка художніх полотен і скульптури, 

зокрема, сакрального мистецтва, яке представлене роботами 

всесвітньовідомого митця Іоанна Георга Пінзеля (рік народження невідомий 

– 1761, м. Бучач): «Святий Микола», «Відсічення голови Івана Предтечі», 

«Святий Франциск Борджіа», «Алегорія Мудрості», «Алегорія Мужності», 

«Алегорія Віри», «Святий Товій» та відомого скульптора Антона Осинського 

(бл. 1720 – бл. 1795): «Єпископ», «Свята Роза», «Святий Станіслав» тощо. 

Музей володіє художніми роботами майстрів пензля ХVІІІ ст., рядом ікон на 

дереві ХVІІ–ХVІІІ ст., величезною мистецькою колекцією сучасних 

українських художників. 690 художніх полотен, у тому числі й 

західноєвропейських художників ХVІІ–ХІХ ст., видатних українських та 

російських живописців ХVІІІ–ХХ ст. були передані на експонування в 

Картинну галерею музею, а з набуттям нею самостійного статусу в 1991 році 

(нині – Тернопільський обласний художній музей), залишились у ньому на 

постійне зберігання [20]. 

У музеї представлена доволі велика колекція об’ємних речових 

експонатів, серед яких мистецьку вартість мають предмети побуту 
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аристократичних родин ХVІІ–ХІХ ст. Це, зокрема, німецький кабінет 

початку ХVІІ ст., виготовлений з горіха та прикрашений інтарсіями з видами 

невідомого міста Середньовіччя та оздоблений мініатюрною бронзовою 

балюстрадою. З ХVІІІ ст. походить іспанський кабінет, оздоблений слоновою 

кісткою та покритий коричневим лаком. Класична дерев’яна шафа, 

прикрашена горельєфами дітей і рослинним орнаментом, виготовлена у ХVІІ 

ст. Стиль бароко представлений розкішним кріслом графа Козібродського 

(ХVІІІ ст.), верхню частину якого прикрашає геральдичний гербовий щит 

родини. Не менш цікавим і вишуканим є крісло гданського магістрату, на 

спинці якого розміщені герби міста. 

До музейних раритетів належать особиста шабля польського короля 

Яна Собєського, зброя й обладунки польських воїнів, козацького війська 

ХVІІ ст., які прикрашені мистецьким гравіруванням. 

Серед фондових груп – чисельна колекція природничих матеріалів, які 

об’єднані в збірки «Палеонтологія» (4870 одиниць), «Геологія і мінералогія» 

(640 одиниць), «Зоологія» (1080 одиниць) та «Ботаніка» (2650 одиниць). До 

найцікавіших зразки всіх рідкісних, ендемічних і реліктових рослин 

Тернопілля, чучела рідкісних тварин, птахів, відбитки кистеперої риби на 

червоному пісковику та голови панцирної риби, викопні скам’янілості 

прадавніх вимерлих організмів. Майже 10 тисяч експонатів виставлено в 

трьох відділах постійно діючої експозиції (природи, стародавньої, нової та 

новітньої історії), які представлено у рамках діорам, створених провідними 

художниками краю. 

 

 

2.2. Зібрання творів образотворчого мистецтва в колекції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

 

Завдяки активній пошуковій і збиральницькій роботі у 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зібрано велику колекцію 
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мистецьких творів. Сьогодні «Художня група» (живопис, графіка, 

скульптура) налічує 3790 одиниць збереження. Найдавнішими експонатами 

колекції є ікони та скульптури ХVІІ ст. До художнього зібрання музею 

належать роботи відомих художників України: Я. Гніздовського, І. Марчука, 

Б. Ткачика, Я. Омеляна, А. Ткаченка, Є. Удіна, Д. Шайноги, а також 

скульптури В. Голофаєва, В. Садовника. Музей зберігає чисельні картини, 

що створені місцевими художниками – це роботи В. Остапіва, П. Обаля, ін. 

Використання творів образотворчого мистецтва Тернопільським 

краєзнавчим музеєм здійснюється за двома основними напрямами. Перший – 

це проведення художніх виставок місцевих митців та експонування картин з 

фондів музею, які поєднує певна тематика. Другим напрямом є доповнення 

художніми творами експозицій для більш повного розкриття їх сутності. 

Адже картини – це цінні історичні джерела, які містять важливу інформацію 

про певні події, місцевість, людей тощо. На їх основі побудовані 

найрізноманітніші реконструкції, що роблять експозицію більш 

інформативною та цікавою. 

Основними джерелами надходжень художніх творів до колекції музею 

є пошукові експедиції, проведення виставок сучасних художників у 

виставковій залі закладу. Низку авторських картин і графічних листів 

подарували музею відомі художники – уродженці області, які проживали у 

м. Львові: С. Борейко, Л. Левицький, А. Манастирський, Я. Музика, 

П. Обаль, О. Шатківський. Було зібрано, а частково закуплено твори 

сучасних професійних майстрів з Тернополя (живопис і графіку 

С. Ковальчука, Г. Миколишина, С. Нечая, Я. Новака, Я. Омеляна, 

А. Ткаченка, Б. Ткачика, Є. Удіна, Д. Шайноги; скульптури В. Голофаєва, 

В. Садовника), численні твори самодіяльних художників (М. Бездільного, 

А. Гриба, С. Маковського, А. Петрика), вироби народних майстрів. 

На закупку мистецьких творів виділялись кошти з державного 

бюджету. З приватної збірки відомого співака Д. Гнатюка (Київ) у 1974 р. 

були закуплені пейзажні мініатюри С. Васильківського, П. Левченка і 
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М. Пимоненка, етюди О. Новаківського та І. Труша. Безпосередньо в авторів 

придбано великоформатні картини Д. Нарбута, А. Коцки і Ф. Манайла. 

Поповнення художньої збірки відбувалося за сприяння директорів 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею Б. Ельгорта у 1959–1976 рр. і 

В. Лавренюка у 1976–2002 рр. Таким чином, у фондах музею було 

накопичено велику кількість творів образотворчого мистецтва – близько 4370 

експонатів, у т. ч. 2070 одиниць живопису, 2100 одиниць графіки, 200 

одиниць скульптури [20]. 

Однак, чисельна збірка мистецьких творів практично залишалася 

недоступною для науковців і широкого загалу. З цієї причини було вирішено 

передати частину творів зі збірки образотворчого мистецтва Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею до підрозділу музею – новоствореної 

Картинної галереї в Тернополі, яка була відкрита 6 травня 1978 р. у 

колишньому Домініканському костьолі (нині – собор Непорочного Зачаття 

Пресвятої Діви Марії). Значну допомогу в організації галереї надали провідні 

музеї України: Київський музей російського мистецтва передав полотна 

російських художників М. Клодта, В. Маковського, І. Шишкіна; Львівська 

картинна галерея – твори польських живописців Є. Коссака, В. Щепаніка, 

який до 1939 р. працював у Тернополі. Низку своїх праць подарували 

львівські митці Є. Безніско, І. Остафійчук. Дирекція художніх виставок з 

м. Києва передала 500 творів живопису повоєнного часу (М. Глущенко, 

М. Дерегус, К. Трохименко, С. Шишко, Т. Яблонська). Державний Ермітаж у 

Ленінграді передав кілька творів із колекції західноєвропейської графіки 

XVIII –XIX ст. 

Картинну галерею як відділ Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею у 1978–1986 рр. очолював історик і мистецтвознавець Ігор Ґерета. Він 

підготував путівник, виданий 1981 р. у Львові. Через вісім років після 

відкриття галереї, у січні 1986 р. цей підрозділ перевели з Домініканського 

костьолу в окреме приміщення, а храм повернули тернопільській громаді [7]. 
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Задля всебічного висвітлення історії України в експозиції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею значне місце відводиться 

творам образотворчого мистецтва, що представлені полотнами як відомих 

художників, так і самобутніх місцевих майстрів. Шляхом використання 

художніх творів глибше розкриваються теми музейної експозиції. 

Так, у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експозицію 

«Первісні релігійні вірування» доповнюють картини художника В. Остапіва. 

Зокрема, у живописній роботі «Ритуальний обряд перед полюванням» 

(1982 р., картон, гуаш) зображено магічний обряд з мисливської магії, коли 

первісні люди готувались до полювання на медведя. У центрі роботи – вбита 

тварина, в яку давні мисливці встромляють свою зброю. В іншій роботі 

В. Остапіва під назвою «Магічний обряд» (1982 р., картон, гуаш) зображено 

танець шамана, під час якого той стрибає через вогнище. 

Побут і життя мешканців трипільського поселення відображають твори 

відомих художників Тернопілля. Варто зазначити, що естетизм українців 

своїм корінням сягає трипільської доби, яка документально відтворена в 

роботі Я. Омеляна «Предок» (2008 р., картон, гуаш). Художник репрезентує 

трипільців як майстрів гончарного ремесла, підкреслюючи їх унікальну 

культуру «мальованої кераміки». Перед нами артефакти прадавньої 

цивілізації: керамічний посуд, прикрашений геометричним орнаментом, і 

глиняні статуетки жінок, що свідчили про культ матері – продовжувачки 

роду. В експозиції про стародавню добу в історії краю репрезентовано 

картину Б. Ткачика «Черняхівська культура» (1986 р.) [Додаток A], у роботі 

зображено посуд черняхівської культури. 

Експозицію «Слов’янські племена VI–VIII ст.» вдало доповнюють 

картини художника Ю. Чумака. Зокрема, у живописній роботі «Дулібський 

воїн» (2001 р., полотно, темпера) [Додаток В] зображено слов’янського воїна 

племені дулібів, яке входило в антський союз. В іншій роботі автора під 

назвою «Слов’янське капище» (2009 р., полотно, темпера) зображено 

язичницький храм давніх слов’ян. Варто виділити й інші роботи Ю. Чумака: 
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«Вікінг» (1991 р., полотно, темпера), «Великий київський князь Святослав 

Завойовник» Ю. Чумака. Їх доповнює картина К. Сікорського «На меч 

мечем» (1979 р., картон, темпера). 

Експозицію «Селянсько-козацькі повстання XV – першої половини 

XVII ст.» проілюстровано картиною В. Манастирського «Князь 

Ф. Острозький» (1981 р., полотно, олія) [Додаток Г], у якій зображено 

учасника Грюнвальдської битви. Цінною є робота невідомого художника під 

назвою «Завіша Чорний», у ній відтворено портрет польського лицаря, що 

загинув у битві з турками; це – мистецьке втілення постаті прадіда 

засновника м. Тернополя – Яна Тарнавського. Водночас, експозиція 

доповнена картиною «Байда Вишнивецький» (1982 р., олія), на якій 

зображено Дмитра Вишневецького, головного героя українських народних 

пісень «В Цареграді на риночку» («Пісня про Байду»), ін. Цей портрет є 

узагальненим образом патріота рідної землі, борця проти турецько-

татарського гніту. Тоді як у живописній роботі В. Скосаренка «Северин 

Наливайко в Теребовлі» (1966 р., полотно, олія) [Додаток Б] відображено 

штурм Теребовлянського замку у 1594 р. 

Велика кількість картин представлена в експозиції під назвою 

«Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр.». Зокрема, варто 

виділити живописні твори В. Манастирського: «Козак» (1934 р., полотно, 

олія) та «Богдан Хмельницький» (1954 р., полотно, олія) [Додаток Д]. 

Остання робота – це портрет гетьмана, який 21 січня 1648 р. з невеликим 

загоном козаків знищив польсько-шляхетський гарнізон на Запоріжжі та 

заволодів Січчю, саме ця історична подія стала початком національно-

визвольної революції українського народу 1648–1654 рр. під проводом 

Б. Хмельницького. 

Жанрова картина В. Савіна «Б. Хмельницький під Збаражем» (полотно, 

олія) містить зображення облоги замку козацьким військом на чолі з 

Б. Хмельницьким.  Цю історичну подію також ілюструє робота С. Грузберга 

й М. Ілку «Загибель полковника Морозенка під Збаражем». У портреті 
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А. Власова «Максим Кривоніс» (1981 р., полотно, олія) відтворено постать 

одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького, черкаського 

полковника М. Кривоноса, саме очолені ним козаки в 1648 р. здобули 

Кременецьку фортецю. Інший портрет під назвою «Морозенко Нестор» 

(1981 р., полотно, олія) презентує постать корсунського полковника, який, як 

очільник козацького загону, брав участь у визволенні Поділля від польсько-

шляхетської влади у 1648 р., зокрема, відзначився у битві під Пилявцями, 

однак загинув під час облоги Збаража. 

Експозиція «Боротьба народних мас проти феодально-кріпосницького 

гніту XVII-XVIII ст.» представлена картинами «Теребовля. Замок» 

О. М. Герасимова (1916 р., акварель, гуаш), «Селянська хата» М. І. Гончарука 

(1955 р., полотно, олія), портретами Г. Б. Левицької «Іван Гонта» (1982 р., 

полотно, олія), «Максим Залізняк» (1982 р., полотно, олія).  

Твори образотворчого мистецтва використовують в експозиції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею в контексті висвітлення ролі  

визначних історичних, політичних, громадських і культурних діячів краю в 

національно-визвольному русі українців ХХ ст. Зокрема, варто виділити 

таких талановитих земляків, як Соломія Крушельницька (автором її портрету 

є художник С. О. Нечай), Богдан Лепкий (автором портрету є художник 

Б. Ткачик) та ін., чиї портрети належать до кращим мистецьких творів в 

колекції музею. 

Таким чином, твори образотворчого мистецтва гармонійно доповнюють і 

розкривають експозицію Тернопільського обласного краєзнавчого музею, що 

дозволяє глибше й емоційніше розкрити її ідейний задум. Своєю 

різноманітністю та мистецькою вартістю вони захоплюють усіх відвідувачів 

музейної установи. Використання творів образотворчого мистецтва 

допомагає в здійсненні головної мети краєзнавчого музею – всебічному 

висвітленні історії рідного краю, репрезентації унікальної культурної 

спадщини Тернопілля. 
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2.3. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в 

популяризацію творчості митців 

 

Вагомою складовою багатогранної діяльності Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею є організація виставок робіт творчих 

особистостей – художників, скульпторів, народних майстрів, фотомитців 

тощо. Серед відомих діячів краю, творчість яких активно популяризує музей 

упродовж багатьох років, варто виділити мистців Івана Марчука, Ярослава 

Омеляна, Миколи Пазізіна, Богдана Ткачика, Євгена Удіна та ін. 

Своєрідною мистецькою візитівкою Тернопілля є творчість Івана 

Марчука. У 1965 р., закінчивши малярські студії, митець за призначенням 

переїздить до Києва, де розпочинає свою працю в Інституті надтвердих 

сплавів АН УРСР. «Перші живописні твори художника, що дивом 

збереглися, дають уявлення про його мистецькі пошуки. Так, на картинах «А 

кругом тільки степ…», «У полі тільки сонце», «Очі дивились нам услід» 

(1965 р.) молодий художник відтворює звичні з дитинства пейзажні сцени 

сільського життя – випас корів, оранку землі, складені після жнив у копи 

пшеничні снопи. В той же час Марчук не йде шляхом достовірного 

відтворення навколишнього світу, а використовує прийоми деформації та 

умовності простору, символізм кольору, стилізовану монументалізацію 

форми» [8, 613]. 

24 серпня 2010 р. митець репрезентував свій доробок у персональній 

виставці в стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею, де 

впродовж місяця глядачі мали змогу бачити шедеври українського генія, 

якого подарувала світу тернопільська земля. «Чим дивує мистецтво 

Марчука? – наголосив відомий поет та близький друг митця Д. Павличко, – 

Він малює те, що знає з дитинства, він дає нам дійсність, яка пов’язана з 

історією. У його картинах немає фальшивої краси, Марчук вчить нас любити 

той світ, який є в наших душах. На його картинах у частинах космічного 

світу є наші квіти, наші яблука, наш край». Пошануванням від тернополян 
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стало відзначення земляка Всеукраїнською літературно-мистецькою премією 

ім. братів Богдана й Левка Лепких за 2009 рік [8, 617]. 

На першій персональній виставці акварелей Ярослава Омеляна у 

Тернополі було представлено двадцять дві роботи художника, написані 

впродовж 1964–1978 рр. у різних жанрах: «Натюрморт з фужером» (1964), 

«Натурщиця», «Мати» (всі – 1968), «Гвоздики», «Букет півоній» (всі – 1973), 

«Судак», «Тополі» (всі – 1976), «Весняні води», «В Карпатах», «Весняний 

легіт», «Вечірні хвилини», «Над яром», «Міжгір’я», «Тиша ранкова», 

«Померкло, зблідло світло денне», «Вечір», «Натюрморт», «На долині 

туман», «Верховина», «Троянда», «Ранок» (всі – 1977), «Зима», «Відлига», 

«Набережна», «Пальмова алея. Батумі», «Перед штормом. Батумі», «На 

перевалі», «Старі “каменіци”. Львів», «Дорога в місто», «Зимові сутінки», 

«Свідок історії. Ленінград», «Тиляві. Грузія», «Вечірні силуети», «До схід 

сонця» (всі – 1978). 

На обкладинці каталогу поміщено чорно-білу репродукцію акварелі 

«Набережна», на передньому плані картини зображено три верби та 

поодинокі перехожі [39, 1]. Вступну статтю художника й мистецтвознавця 

Тамари Удіної проілюстровано фотографією Ярослава Омеляна (1979) та 

чорно-білою репродукцією портрета «Мати». Варто зазначити, що кольорові 

репродукції цих акварелей, разом із пейзажами «Пальмова алея. Батумі» та 

«Тиляві. Грузія», надруковано в двох останніх каталогах митця, приурочених 

до його 75- та 80-річчя від дня народження. 

Перша персональна виставка Ярослава Омеляна засвідчила, що в 

мистецькому середовищі Тернополя з’явилася небуденна постать, майстер 

акварелі. У передмові до каталогу «Ярослав Омелян. Акварель» (1979) 

Тамара Удіна зазначила: «У нього що не твір – то нове відкриття. У своїх 

акварельних аркушах художник передає мотиви, найближчі своїм настроям. 

М’яка срібляста тональність, посилення повітряної перспективи, прозорість 

фарб надають зображеному ліричності, відкривають глядачам захоплений 

світ прекрасного». Мистецтвознавець наголосила на простоті «мотивів» 
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художника, який «малює одні й ті ж місця в різні пори року, дня, 

розкриваючи неповторний стан захоплюючих явищ природи. В його етюдах 

немає деталізації. Я. Омелян вихоплює найзначніший момент з природи й 

фарбами передає те, що побачив у ту неповторну мить. Часто, уточнюючи 

малюнок, він створює по пам’яті бачені мотиви, але виконує їх так 

майстерно, надає їм такої легкості, невимушеності, начебто це перше 

дивовижне враження від натури» [7, 4]. 

Друга персональна виставка робіт Я. Омеляна відбулася у картинній 

галереї Тернопільського краєзнавчого музею в червні 1979 р., тому цей рік 

слід вважати початком співпраці художника з музейною інституцією міста. У 

фондах музею зберігається афіша заходу під назвою «Виставка творів 

тернопільського художника Я. М. Омеляна, присвячена 40-річчю 

возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР» [7, 4]. На виставці було 

представлено сімдесят чотири роботи мистця. За словами І. Ґерети, це «був 

ретроспективний показ рисунків, акварелей, гуашей, пастелей, естампів, 

олійних композицій» [7, 4], що отримали високу оцінку шанувальників 

мистецтва. Критик, услід за Т. Удіною, відзначив «найбільші» успіхи 

художника в акварелі. На жаль, каталог виставки не вийшов друком. 

Аналізуючи матеріали фондових збірок Тернопільського краєзнавчого 

музею, довідуємось про наступні виставки робіт Я. Омеляна, до організації 

яких був причетний музей. Йдеться, насамперед, про персональну виставку 

художника у галереї Тернопільської організації Спілки художників України у 

1993 р. До мистецької події було приурочено видання каталогу творів, що 

вийшов друком за сприяння «Тернопільської спілки художників України, 

Тернопільського краєзнавчого музею, Художнього музею». Передмову до 

каталогу написав відомий тернопільський історик, краєзнавець, 

мистецтвознавець і громадсько-політичний діяч Ігор Ґерета. Саме І. Ґерета, 

тоді співробітник Тернопільського краєзнавчого музею, вперше сказав у 

вступному слові про нелегку долю митця в часи тоталітарного режиму, про 

участь його старшого брата в лавах УПА, про репресії, яких зазнала родина 
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Омелянів, про заслання художника до Сибіру, про нелегкі роки життя після 

повернення із заслання в 1959 р. Десять років життя віддав Я. Омелян, щоб 

зреалізувати свою мрію – стати художником, лише в 1969 р. йому вдалося 

завершити мистецькі студії в поліграфічному інституті. І «лише у 1972 р. 

його зволили прийняти на роботу за фахом…» [7, 5]. Зокрема 

мистецтвознавець наголосив на участі Я. Омеляна в мистецькому клубі 

«Золотий вересень», «який наприкінці 70-х – першої половини 80-х рр. був 

єдиним пристановищем у Тернополі для вільних духом людей». І. Ґерета 

пише про ґенезу таких творів художника, як портрети Т. Шевченка, 

І. Франка, О. Блока, К. Рубчакової, Л. Курбаса, М. Джаліля, ін., що були 

створені «спеціально для вечорів пам’яті», які проводились у клубі [7, 6]. 

З проголошенням незалежності України художник активно 

співпрацював із Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, у стінах 

якого періодично експонувались його мистецькі здобутки на ниві культури. 

Перша виставка в музеї датована 1997 роком, коли впродовж травня–червня 

було виставлено десятки графічних і живописних робіт Я. Омеляна. У 

фондах музею зберігаються фотоматеріали з виставки, зокрема негативи 

світлин «Я. Омелян і В. Лавренюк», «Я. Омелян, П. Тимочко і В. Стецько». 

До відкриття експозиції було видано каталог виставки, упорядкований 

співробітником музею І. Ґеретою. У вступному слові мистецтвознавець подав 

інформацію про художника, яка раніше була оприлюднена ним у каталозі 

виставки 1993 р. Водночас, написав про останні здобутки мистця: співпраця з 

редакцією журналу «Тернопіль» та щорічника «Тернопілля», де в 1995 р. 

було подано понад 30 репродукцій творів Я. Омеляна, оформлення 

краєзнавчих і поетичних збірок, що вийшли друком у Тернополі впродовж 

1992–1996 рр. 

У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігаються 

матеріали про наступні персональні виставки Ярослава Омеляна, що 

відбулися в приміщенні Тернопільської організації Спілки художників 

України: Буклет-каталог виставки «Ярослав Омелян» (відкрита 3 січня 
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1999 р.), каталог виставки творів Ярослава Омеляна, присвяченої 150-річчю 

пам’яті Ю. Словацького (1999), каталог «Ярослав Омелян. Виставка 

книжкових знаків, присвячена Нілу Хасевичу – “Бей-Зоту”» (відкрита 5 

липня 2002 р.), співорганізатором яких був краєзнавчий музей. У фондових 

збірках зберігаються афіші заходів [7, 7]. 

Серед персональних виставок митця варто виділити дві «ювілейні»: з 

нагоди 75- та 80-ліття від дня народження Я. Омеляна, що відбулися в 

приміщенні Тернопільського краєзнавчого музею в січні 2004 р. і 2009 р. До 

кожної з них художник впорядкував «Каталоги» власних творів, обидва 

видання з автографами мистець подарував музею. Водночас, у фондах 

представлено фото цих подій, афіші, запрошення тощо. 

У «Каталозі виставки творів графіка Ярослава Омеляна», 

приуроченому до 75-ліття художника, замість традиційної передмови 

поміщено «Монолог-роздум» мистця. В ньому йдеться про спогади з 

дитинства, про трагічні сторінки життя під час фашистської та радянської 

окупації, про заслання до Сибіру. «Побачене, пережите, вистраждане, 

осмислене стало багатющим джерелом для творчості», – зазначив художник 

[7, 7]. З доробку Я. Омеляна в каталозі подано чисельні кольорові 

репродукції пейзажів, натюрмортів, жанрових картин, графічних портретів, 

серію естампів, присвячених 450-річчю Тернополя (1990), екслібриси. 

Найширше твори художника представлені в каталозі, приуроченому до 

80-ліття від дня народження. Видання ілюстроване світлинами з архіву 

мистця, містить перелік його творів, системну інформацію про виставки, 

репродукції творів, каталоги, нагороди, публікації про нього. Варто виділити 

ґрунтовну передмову тернопільського журналіста Б. Новосядлого, 

підготовлену за матеріалами вітчизняної преси. 

«Ювілейна» персональна виставка Ярослава Омеляна у виставковій 

залі краєзнавчого музею була відкрита 3 січня 2009 р. Творчу імпрезу вів 

директор закладу Степан Костюк, який у вступному слові зауважив, що 

«Омелянів вернісаж – подія далеко не містечкового рівня». З нагоди 80-річчя 
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від дня народження Я. Омеляна вітали художники, письменники, журналісти, 

науковці, громадські діячі, представники влади, родичі, друзі. Крім 

тернополян (І. Дороша, І. Дуди, Б. Хаварівського, М. Ониськіва, Є. Удіна, 

М. Андрейчина, Н. Білик, Б. Головина, ін.), на музейній імпрезі виступили 

гості зі Львівщини (проф. В. Бадяк, представники громади с. Мшана), які 

підкреслили багатогранність таланту Ювіляра, наголосили на творчій місії 

його спадщини. Зокрема, всі присутні говорили про неймовірну людяність 

пана Ярослава у житті та в творчості. Ця домінантна риса сформувалась 

незважаючи на складні випробування, що випали на долю подвижника 

української культури. Вдалим мистецьким обрамленням заходу став виступ 

тріо бандуристок з Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка [7, 7]. 

Остання персональна виставка митця у виставковій залі краєзнавчого 

музею відбулася впродовж 23 серпня – 14 вересня 2011 р. Шанувальникам 

творчості було презентовано колекцію книжкових знаків Ярослава Омеляна. 

Серед останніх здобутків графіка – «Екслібриси пам’яти», видання яких 

одразу стали раритетними. За останнє десятиліття автор створив понад 150 

книжкових знаків на пошану пам’яті визначних представників українського 

народу. Серед них варто виділити 21 екслібрис, присвячений родині Лепких, 

водночас заслуговують на увагу книжкові знаки відомих громадсько-

політичних діячів ХХ ст. – Євгена Коновальця, Степана Бандери, Романа 

Шухевича, Василя Стуса, Алли Горської, Леся Курбаса, В’ячеслава 

Чорновола, Ольги Бесараб, Ніла Хасевича, Івана Огієнка, Патріарха Йосипа 

Сліпого та ін. Історія козацтва представлена постатями Богдана 

Хмельницького, Максима Кривоноса, Івана Богуна й Івана Мазепи. 

Знаковими постають зображення Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, 

Івана Франка, Лесі України, Соломії Крушельницької, ін. 

У лютому 2012 р. було закрито експозицію ліногравюр Ярослава 

Омеляна під назвою «Архітектура Тернопілля», що діяла у вестибюлі музею 

впродовж року. Опис ліноритів із пейзажами Тернополя подано в статті 
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С. Костюка. До 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого 29 листопада 

2012 р. було відкрито виставку, на якій презентовано екслібриси художника 

із серії Лепкіани та графічний портрет письменника. 

Упродовж багаторічної співпраці Ярослава Омеляна з Тернопільським 

обласним краєзнавчим музеєм утвердилась традиція: художник після кожної 

з виставок у стінах закладу дарує до його фондів кілька робіт. Ця мистецька 

спадщина нині зберігається в збірках «Живопис» і «Графіка». До музею 

передано акварелі «Тополі» (1976), «Тиша ранкова», «Останній промінь» 

(обидві – 1977), «Дзвони пам’яті» (1987), «Ставок» (1992), «Характерники» 

(1996), «Церква в Жукові» (1997), «Старий цвинтар» (2000);пастелі «Вулиця 

Першотравнева» (1976), «Вечірній дзвін» (1979), «Останній листок» (1999) 

[7, 10]. 

Чисельною є колекція графічних робіт митця: цинкографії «І ніч, і день 

життя, і смерть», «Бої за Тернопіль» (обидві – 1974), «Несе Галя воду», 

«Козацькому роду нема переводу», «Грай, музико, грай» (всі – 1984); 

ліногравюри (лінорити /графічні листи) «Розподіл панської землі селянам», 

«Перший колгоспний сніп» (всі – 1975), «Двічі Герой Соціалістичної праці 

Є. О. Долинюк» (1978), «Портрет Т. Г. Шевченка», «Безсмертя П. Шеремети і 

С. Мельничука», «Герой Соціалістичної праці І. М. Скоропад», «Портрет 

О. Маковея» (всі – 1979),«Т. Шевченко», «О. Маковей», «Жнива» (всі – 

1980), «Пацифікація» (1981), «Досвіт стали козаченьки» (1984), «Козак 

Мамай», «Тернопільська Мадонна», «Хата Ю. Словацького в м. Кременці», 

«Гуго Колонтай», «Анеля Кживонь», «Тернополю – 450», «1000-ліття 

хрещення Русі» (всі – 1988), «Тернопільський замок», «Хрестовоздвиженська 

церква», «І. Франко», «С. Крушельницька», «Л. Курбас» (всі – 1990), 

«Б. Лепкий», «Ю. Словацький», «Тернопільські куполи» (всі – 1996) 

[Додаток Е], «Дівочі скелі в Кременці», «Леся Українка», «Операція “Вісла”» 

(всі – 1997), «Портрет Я. Гніздовського» (1998), «Т. Г. Шевченко в 

Кременці», «Почаївська Лавра» (1999), «Ніл Хасевич – «Бей-Зот» (2003); 

графічні портретиГ. Димитрова, І. Франка, Лесі Українки, К. Рубчакової, 
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М. Джаліля, Е. Чегевари (всі – 1981), Г. Танцорова, В. Чалдаєва, М. Карпенка 

(всі – 1982), Я. Струхманчука (1984). 

У фондах музею зберігається збірка екслібрисів Я. Омеляна, серед яких 

– Картинної галереї Тернопільського краєзнавчого музею (1986), 

В. Садовника (1985), Т. Удіної (1988), П. Тимочка, С. Нечая (обидва – 1989), 

«Вільне життя – 70» (2009), «пам’яті» П. Обаля, Митрополита 

А. Шептицького (обидва – 2000), ін. До цієї групи слід віднести друковані 

видання екслібрисів: блоки, присвячені 460-річчю м. Тернополя, 625-річчю 

м. Бережани (обидва – 2000), «Екслібриси (книжкові знаки)» (2006, 2010), 

«Екслібриси пам’яти. Випуск 1–8» (2005–2007); комплекти листівок 

«Архітектура Тернополя в естампах» (2007), ювілейні конверти, присвячені 

Тернополю (1990, 1995), календарики, в т.ч. із логотипом Тернопільського 

краєзнавчого музею до 90-ліття закладу (2003) [7, 11]. 

Роботи Ярослава Омеляна представлені в експозиції краєзнавчого 

музею «Стародавня історія». На замовлення установи в 1982 р. художник 

виготовив графічні реконструкції «Добування вогню способом тертя сухих 

палок», «Спосіб ретушування пластин і відщепів», «Застосування скребла в 

роботі», «Застосування різьця в роботі», «Спосіб шліфування сокир і тесел», 

«Спосіб свердління кам’яних сокир», «Спосіб виготовлення ліпного посуду». 

Художник поповнив фонди музею зразками української вишивки з села 

Мшана (Львівської області), колекцією значків платівок. 

Таким чином, у результаті багаторічної співпраці з Ярославом 

Омеляном у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зібрано 

чисельні матеріалами, зокрема художні роботи мистця. Збереження творчого 

доробку Я. Омеляна у фондах музею, презентація тематичного та жанрового 

різноманіття його спадщини на виставках свідчать про провідну роль закладу 

культури в популяризації творчості художника серед тернополян і гостей 

міста. Тим самим утверджується думка про художній доробок Ярослава 

Омеляна як відображення національної ідентичності українства. Адже твори 

мистця – це своєрідна школа духовності, в них представлено світоглядні 
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цінності української культури, що визначають її непроминаючу вартість для 

сучасників і майбутніх поколінь [7, 11]. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї у 2012 р. відбулось 

дві виставки Світлани Фаленди під назвами «Blumen» та «Меркаба». 

Наступна виставка художниці під назвою «Присутність» пройшла у 2013 р. 

Авторка народилася в Тернополі, навчалася у Тернопільському 

кооперативному торговельно-економічному коледжі на відділенні «Дизайн», 

вищу освіту здобула в Українській академії друкарства у Львові. 

У травні – червні 2014 р. в Тернопільському обласному краєзнавчому 

музеї проходила персональна виставка Людмили Христинич-Папаянідіс під 

назвою «Кольорові фантазії». Портрети, пейзажі, натюрморти, нью 

(різноманіття стилів від чистого реалізму до абстракціонізму) були 

презентовані на виставці живопису художниці, яка нині проживає у Греції. 

Варто зазначити, що Л. Христинич-Папаянідіс народилася у 1963 р. у 

Сибіру в сім’ї репресованих. У 1969 р. її родина повернулася в Україну. У 

Тернополі вона відвідувала художню школу, згодом закінчила 

Тернопільський педагогічний університет за спеціальністю «вчитель 

початкових класів». У 1996 р. виїхала на заробітки до Греції, де й змогла 

реалізувати свої художні здібності; для підвищення своїх художніх навиків 

стала ученицею члена Національної спілки художників України 

С. Ковальчука. Сьогодні твори Л. Христинич-Папаянідіс зберігаються в 

галереї «Сучасного Балканського мистецтва» (м. Контіас, острів Лімнос), 

приватних колекціях України, Греції, Англії, Німеччині, Італії, Франції, 

Швейцарії, Норвегії, Австралії, Японії, Канади та Америки [71]. 

Художниця пише картини в різних художніх жанрах, вміло поєднує у 

своїх роботах сучасні техніки малювання. Зокрема, на виставці в 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї було представлено 62 

роботи. Відвідувачі були вражені різноманіттям жанрів: від абстракцій до 

портрета та пейзажу. Всі картини багаті на яскраві кольори; оригінальні й 

назви творів: «В ритмі мамбо», «Танцювальна планета», «Жіноча примха», 
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«Сонячна країна», «Кольорові фантазії», «Тетріс» [Додаток Є] тощо. 

Живопис нашої землячки вирізняється оригінальною авторською манерою 

виконання, своєрідним мистецьким стилем. Ці картини були представлені 

раніше на виставках у країнах Європи, в Канаді, США, Японії. 

 Упродовж 18–25 червня 2015 р. у Тернопільському обласному 

краєзнавчому музеї проходила персональна виставка маленької 

тернополянки Алісії Захарко під назвою «Емоції». «На виставці представлено 

50 робіт. Алісія малює акриловими фарбами, творчий процес проходить під 

музику», – розповіла мати художниці А. Захарко. Роботи тернополянки 

порівнюють з творами відомого американського художника Дж. Полока, 

фахівці називають її стиль «абстрактним експресіонізмом». Малюнки юної 

художниці зацікавила представників «Книги рекордів України», зокрема, 

талановиту дитину з Тернополя відзначили як «наймолодшу художницю» в 

Україні, яка має персональну виставку [14]. 

Колекція живопису на козацьку тематику була представлена в 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 18 серпня 2016 р. Виставку 

Василя Венгера під назвою «Козацький дух – звитяга, воля, незалежність» 

було приурочено до 25-річчя незалежності України. Експозиція включала 40 

картин, їх доповнювали дванадцять керамічних блюдець з портретами 

видатних козацьких ватажків і сімнадцять папок з публікаціями про козацькі 

щаблі. «Є у колекції оригінальні роботи М. Шевчука, М. Яремка, 

М. Брезденя, І. Фучила. Я хочу, щоб люди бачили такі роботи і розуміли 

історичні моменти таким чином», – зазначив В. Венгер на відкритті виставки. 

Автори картин представляють різні регіони України: Київ, Запоріжжя, Івано-

Франківськ, Теребовлю [15]. 

 12 грудня 2016 р. у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

виставку під назвою «Буремна Україна» представила художниця та боєць 

АТО Дана Виноградова. Назва «Буремна Україна» – це втілення подій ХХІ 

століття очима очевидця. Йдеться про початок Революції Гідності, військове 

протистояння на сході України, які втілила у своїх картинах боєць 
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Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» Д. Виноградова. 

Варто зазначити, що більшу частину робіт вона написала на фронті. «Тут є як 

живописні роботи, так і графічні роботи, є комбіновані техніки, є роботи, 

виконані в техніці колажу, аплікації. Тобто і з мінометних уламків, і з 

уламків градів склеєні роботи, як у роботи «У війни жіноче обличчя» та 

«Артобстріл». Є роботи графічні, вони більшість малювалися, ескізи до них, 

замальовки малювалися на фронті» – розповіла художниця на відкритті своєї 

виставки. Остання робота, що композиційно завершує експозицію, має назву 

«Перемагаючи себе»; до її створення надихнув проект «Відважний воїн», у 

якому художниця брала участь [19]. 

 У листопаді 2016 р. у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

проходила виставка Наталії Фугель. У вісімнадцять років мисткиня здобула 

звання майстра народних ремесл; у 2015 р. вона закінчила Тернопільський 

національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю 

«художник, вчитель образотворчого мистецтва». Н. Фугель пише свої 

картини олією на різну тематику, кожна її робота має окрему історію. «Я 

пам’ятаю перший курс, я викладав в них художньо-прикладну графіку. І в 

цьому розділі є сім видів штрихування, як у музиці сім нот. Якщо ви добре 

засвоїте ці прийоми, то успішно підете далі», – зазначив Євген Удін на 

відкритті виставки своєї учениці. – «І от Наталя в цьому мала успіх. Було 

домашнє завдання «натюрморт» і ми з групою визнали, що вона виконала 

його найкраще» [30]. 

У березні 2017 р. у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

діяла виставка трьохсот живописних, графічних і декоративно-прикладних 

робіт учнів художнього відділу Тернопільської обласної комунальної 

експериментальної школи мистецтв ім. І. Ґерети. На відкритті експозиції 3 

березня учні та вчителі школи демонстрували свої таланти не лише в 

зображальному мистецтві, а й у співах і музиці, таким чином, вони створили 

святковий настрій усім, хто завітав на свято. «Кожна дитина народжується із 

зернинкою в руці, для якої потім треба знайти дуже добре поле, щоб ця 
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зернинка любові, доброти і таланту проросла», – зазначила заступник 

директора з навчально-методичної роботи С. Кучинська. Своє захоплення 

дитячими роботами висловили залужений художник України Я. Омелян, 

заслужений працівник культури України, директор Тернопільського 

обласного художнього музею І. Дуда [85]. 

Виставка художниці Наталії Басараб та селекціонера Ігоря Хороша під 

назвою «На перехресті двох мистецтв» проходила у червні 2017 р. 

Унікальність цієї виставки – у незвичайному поєднанні живих і 

намальованих квітів, здебільшого, ірисів. «Це проект, якого в стінах нашого 

музею за 100 років існування ще не було», – зазначив на відкритті експозиції 

директор музею Степан Костюк. «Споглядаєш намальовану квітку і вдихаєш 

аромат живої квітки. Ірис виростає із цибульки, але щоб вона давала плід, 

потрібні працьовиті, натхнені та щирі руки», – наголосив І. Хорош. – «А коли 

ірис відцвітає, то можна його зафіксувати на полотні. Божий дар Наталки 

Басараб дає можливість увіковічити ту квітку, яка у природі вже не 

повториться. Цей синтез компонентів дає відчуття, що життя вічне» [63]. 

 Слід зазначити, що до уваги відвідувачів було представлено 36 картин 

Н. Басараб з намальованими квітами. До кожної роботи художниці 

селекціонер підібрав власноруч виведені та вирощені сорти ірисів, тому у 

виставковій залі стояв п’янкий аромат квітів. «На цій неймовірній виставці 

квіти на полотнах доповнюють живі, і – навпаки» – зазначила журналістка 

В. Семеняк [63]. Складається враження, що вони ожили і зійшли з картин 

прямісінько в обійми тих, хто біля них зупинився. Відчуття під час 

споглядання особливі. Очі «купаються» у живописному сяйві, якими 

відсвічують роботи пані Наталі, а в цей час тебе огортає невидима ароматна 

аура справжніх квіткових шедеврів пана Ігоря. Дивовижне поєднання фарб, 

ліній, світла, запахів, щирих сердець друзів і просто знайомих, – і все це на 

межі весни і літа. Заслужена артистка України В. Самчук акцентувала увагу 

на картинах: «Вони теплі, настроєві, а зображені на полотні квіти – живі, 

вони дихають, а якщо додати трішки уяви, то й запах їх відчуєш. Одна 
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людина вкладає душу, і холодні іриси оживають, а друга фарбу до фарби 

відтворює пензлем це квіткове диво» [63]. Картина під назвою «Місячна 

соната» [Додаток Ж] надихнула актора М. Булата прочитати вірш О. Олеся 

«Вийди, о вийди». Читала свої вірші, присвячені Н. Басараб, поетеса 

М. Карпик. Вітали авторів вернісажу Д. Чубата, О. Савка, гурт «Пшеничне 

перевесло». 

Шостого вересня 2018 року у музеї відбулася презентація виставки 

малярства «Волинь у спогадах Георгія Косміаді». Присутнім музейникам, 

краєзнавцям та учасникам обласного семінару-практикуму «Форми 

інноваційної діяльності клубних закладів відповідно до потреб об’єднаних 

територіальних громад і формування місцевого переліку та охорони 

елементів нематеріальної культурної спадщини», який розпочав роботу 

також у музеї кількома годинами раніше,   змістовну лекцію на тлі 

запропонованої експозиції (30 полотен, зокрема: «Вілла», 1942 р., картон, 

пензель; «Українська дівчина», 1943 р., картон, пензель; «Час чаю у 

Рівному», 1946 р., картон, пензель; «Монастир ввечері», 1947 р., картон, 

пензель; «Горинь біля Рівного», 1952 р., картон, пензель; «Статуї в парку», 

1952 р., картон, пензель; «Нічна мрія в Любомирському парку», 1955 р., 

папір, пензель; «Моє вікно у Рівному», 1965 р., картон пензель;  пропоновані 

сюжети – відтворене пам’яттю автора, оскільки волею долі Георгію Косміаді 

свого часу довелося покинути Україну…) прочитала старший науковий 

співробітник Рівненського обласного краєзнавчого музею – координатор 

проекту Людмила Шлапак. Гостя подарувала у фонди музею два 

короткометражні документальні фільми: «Кавалери» (сценарист та режисер 

Віктор Булига), про художника і педагога Георгія Косміаді (із циклу 

історико-краєзнавчих програм виробництва Рівненської регіональної 

дирекції Національної телекомпанії України – «Так було…») [1]. 

У листопаді 2018 р. у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

було відкрито виставку ескізів  живописця, члена Національної спілки 

художників України Дмитра Шайноги (05.03.1929 – 04.02.2005). Творчим 
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доробком малюнків (33 листки) під назвою «Графічне вивчення стилів», 

створених митцем-студентом Львівського училища прикладного мистецтва 

ім. Івана Труша, було поповнено фонди музею у 2007 р. Ним було 

опрацьовано такі мистецькі стилі: ренесанс, бароко, класицизм. Водночас, 

експозицію виставки було доповнено етюдами: «Дзвіниця», «Фортеця», 

«Храм» (серія «Пам’ятки архітектури»). 

Шайнога Дмитро Андрійович – живописець, член Спілки художників 

України (1978; тепер – Національна спілка художників України), заслужений 

художник України (2004). Народився 5 березня 1929 р. в с. Шайногах, нині 

Радехівського району Львівської області. У 1936–1946 роках навчався у 

середній школі м. Холоєва (нині Вузлове Львівської області). Освіту здобув 

на декоративному відділі Львівського художнього училища трудових 

резервів (1946 – 1949) та відділі монументального розпису Львівського 

училища прикладного мистецтва ім. І. Труша (нині коледж декоративного та 

ужиткового мистецтва). Його учителями з фаху були О. Шатківський, 

К. Звіринський та О. Музика. У 1958 р. Д. Шайнога переїхав у Тернопіль, де 

розпочав трудову діяльність старшим методистом з образотворчого 

мистецтва в обласному Будинку народної творчості. Від 1964 року працював 

живописцем-монументалістом у Тернопільському відділенні (згодом – 

художньо-виробничих майстернях, комбінаті) Художнього фонду УРСР. 

Творив мистець у галузі станкового (пейзаж) і монументального живопису. 

Від 1960 року Д. Шайнога був учасником обласних, всеукраїнських і 

міжнародних виставок (Тернопіль, Львів, Київ, Москва) [23]. Твори мистця 

зберігаються у фондах Тернопільського обласного художнього та 

краєзнавчого музеїв. У 2006 році відбулася посмертна персональна виставка 

художника. 
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Висновки до розділу 2 

Таким чином, Тернопільський обласний краєзнавчий музей є 

скарбницею історичних і мистецьких пам’яток, які розкривають особливості 

соціально-політичного, економічного та культурного розвитку Тернопілля. 

Фондові збірки музею – вагомий матеріал, який є унікальною джерельною 

базою для науковців широкого профілю (істориків, етнографів, 

мистецтвознавців, краєзнавців). 

 Твори образотворчого мистецтва гармонійно доповнюють і 

розкривають експозицію Тернопільського обласного краєзнавчого музею, що 

дозволяє глибше й емоційніше розкрити її ідейний задум. Своєю 

різноманітністю та мистецькою вартістю вони захоплюють усіх відвідувачів 

музейної установи. 

Вагомою складовою багатогранної діяльності Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею є організація виставок робіт творчих 

особистостей – художників, скульпторів, народних майстрів, фотомитців 

тощо. 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ 

  

  3.1. Культурно-освітня діяльність музею в ХХІ ст. 

 

  На початок ХХІ століття у музеї розвиваються інноваційні напрями 

роботи з відвідувачами різного віку, ці заходи забезпечують доступність 

матеріальних і духовних цінностей, історичної та мистецької спадщини для 

громадян різних суспільних категорій, сприяють їх естетичному та 

духовному розвитку.  

  Сучасний музей будує культурно-освітню діяльність на гуманістичних 

засадах, орієнтується на національні та загальнолюдські цінності. Основою 

ефективної взаємодії музею з відвідувачами є розвиток музейної педагогіки. 

Реалізація культурно-освітнього потенціалу музею через музейну педагогіку 

пов’язана з розробкою спеціальних освітніх і культурних програм, 

розрахованих на різні категорії музейних відвідувачів, насамперед, дітей 

різного віку [6].  

Дослідники стверджують, що естетичні почуття та здібності 

формуються у дітей з раннього віку через сприйняття різних видів і жанрів 

мистецтва, розвивають у них уявлення про людські можливості, історичні, 

мистецькі, соціальні та культурні явища суспільства. Діти молодшого 

дошкільного віку, у яких тільки розпочинається процес формування 

особистого досвіду, згідно з віковими особливостями розвитку потребують 

присутності та інформаційного супроводу дорослих. Вони відвідують 

художні музеї з членами родини, сім’єю, у складі груп, з вихователями [48, 

517]. 

 Музейні педагоги говорять про те, що в побудові форм культурно-

освітньої діяльності для дітей молодшого віку важливо дотримуватись 

вікового принципу. Сучасні музейні програми для дітей закладають основи 

музейної культури та сприйняття образотворчих засобів. Згідно з основами 
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музейної педагогіки, форми освітніх практик для дітей є коротко тривалими 

за часом проведення і змістом. Види музейної роботи для дітей будуються на 

принципі зміни видів спілкування, включають рухливі ігри, прийоми 

театралізації та драматизації. Наприклад, до музейних занять з малюками 

музейні педагоги рекомендують вводити іграшку-посередника, яка 

розповідає дітям про музей [52].  

  Зарубіжний дослідник М. В. Мацкевич пропонує наступні критерії 

відбору музейних експонатів для музейних занять: всі роботи повинні 

представляти високий художній рівень виконання й авторської майстерності; 

на початковому етапі знайомства з творами мистецтва необхідно надавати 

перевагу мистецтву скульптури й анімалістичному жанру, які розвивають у 

дітей здатність до співпереживання (емпатію); відбір оригіналів необхідно 

здійснювати відповідно до можливостей візуального сприйняття дітей; 

важливо використовувати естетичні еталони з різних напрямів мистецтва; 

враховувати співвідношення тем і сюжетів за віковими можливостями 

сприйняття і досвідом дітей; використовувати прийоми контрастності та 

протиставлення; в оригіналі твору мистецтва необхідна наявність найвищого 

ступеню вираження певної характеристики художнього образу, присутність 

деталей зображення, які спонукають дітей до психологічного відгуку [53, 20].  

 Дослідники стверджують, що  інтерес до об’єктів образотворчого 

мистецтва формується шляхом ігрової взаємодії, через розгадування картин, 

роздуми над творами мистецтва. І, в жодному разі, перше знайомство з 

творами мистецтва у музеях не можна починати з лекції [92, 28]. На жаль, на 

початку ХХІ ст. у вітчизняному музеєзнавстві все ще бракує теоретичних 

досліджень, присвячених використанню музейних засобів у роботі з дітьми 

молодшого дошкільного віку.  

  Аналіз теоретичних досліджень у напрямі культурно-освітньої 

діяльності музеїв художнього профілю та музеїв мистецтв в Україні показав, 

що сучасні музеї активно розробляють і використовують музейно-педагогічні 
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програми, спрямовані на естетичне виховання аудиторії різного віку [90, 

266].  

  Сучасні художні музеї на початку ХХІ ст. у роботі з постійною 

музейною аудиторією продовжують використовувати комплексні форми 

культурно-освітньої практики. Такою розповсюдженою формою нині 

виступають тематичні заходи. Це, як правило, разові акції, присвячені певній 

темі, події, постатям, пов’язаним з образотворчим мистецтвом. У таких 

комплексних заходах можуть поєднуватися зустрічі з цікавими людьми, 

концерти, лекції тощо. Зарубіжні та вітчизняні музеї розробляють циклові 

заходи, які формують постійну аудиторію. Спеціальні комплексні освітні 

програми враховують специфіку засвоєння матеріалу різними категоріями 

відвідувачів – дітьми, дорослою аудиторією, людьми похилого віку, сімейної 

категорії, професійною аудиторією, людьми з особливими потребами, 

інвалідами. Такі цикли будуються як на основі однієї з базових форм 

(лекторій, екскурсійний абонемент, гурткові заняття), так і об’єднують різні 

форми культурно-просвітницької діяльності.  

  Музейні програми характеризуються різною тривалістю: від одного дня 

(рекреаційні програми вихідного дня у музеї), до одного-трьох років (музейні 

абонементи, комплексні програми взаємодії з учбовими закладами). Теми, з 

яких складаються лекційні абонементи у вітчизняних музеях художнього 

профілю, в більшості представляють хронологічне групування матеріалу за 

принципом, який охоплює основні тенденції висвітлення історії 

образотворчого мистецтва, явищ культурного та художнього життя, 

характерних для історичних періодів, стилів мистецтва. Біографічні та творчі 

дефініції художників і діячів мистецтва розглядаються як у рамках лекцій з 

окремих художніх напрямів і стилів мистецтва, так і в контексті окремих 

тематичних музейних занять. Загалом, серед культурно-освітніх форм 

музейної діяльності, розрахованих на аудиторію середнього та старшого 

шкільного віку, крім музейних лекторіїв, найбільшою популярністю 

користуються конкурси, вікторини, олімпіади, КВК (Клуб веселих та 
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кмітливих), музичні концерти та музейні вистави. Інтерес школярів до 

класичного та народного мистецтва в музеях художнього профілю 

розвивають тематичні музейні заходи, обумовлені комплексною взаємодією 

різних видів мистецтв: «Ніч у музеї», «Міжнародний день музеїв», «Різдвяні 

зустрічі», просвітницькі акції «Шкільні канікули в музеї», «Тижні знань», 

«Міжнародний день захисту дітей». 

За нашими спостереженнями, відвідувачі шкільного та студентського 

віку, відвідують музей, насамперед, з освітньою метою у складі групи. 

Рекреація, як мотив відвідування, тут відходить на другий план. Це 

передбачені учбовим планом навчальних закладів, планові та організовані 

форми ознайомлення відвідувачів з музейними експозиціями. Рекреаційні 

мотиви переважають у часи самостійного відвідування і зустрічі з друзями 

для спільного огляду й обговорення мистецьких виставок, під час музейних 

фестивалів, днів відчинених дверей тощо.  

Упродовж 2014–2018 рр. в Україні поновився інтерес музеїв до 

культурно-освітньої діяльності з військовою аудиторією: студентами 

військових училищ і вишів, військовослужбовцями строкової служби, 

працівниками військових установ, які будуються на засадах співробітництва 

та діалогу.  

Важливим у музейній діяльності є напрямок культурно-освітньої 

роботи з дорослими відвідувачами. До категорії дорослих відносимо 

представників різних за віком, соціальним статусом, професіями та 

національною приналежністю відвідувачів, яких об’єднує інтерес до 

музейної колекції, проявлений у будь-якій формі культурної взаємодії з 

музеями. Такі відвідувачі приходять до художніх музеїв з конкретною 

метою: подивитися виставку, оглянути експозицію, взяти участь у музейних 

заходах. Вони відкрито висловлюють свої враження на сторінках у 

соціальних мережах, у книзі відгуків, на музейних сайтах.  

У дорослих людей відвідування музею обумовлюється мотивацією до 

розширення власного світогляду, набуття нових знань, підвищення 
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культурного рівня, що складає напрям неформальної освіти впродовж життя 

[66]. Музеї створюють умови для їх практичної й інтелектуальної діяльності 

дорослих відвідувачів. Важливими завданнями культурно-освітніх заходів 

для цієї категорії стають запрошення до спільного діалогу, пошук нової 

інформації. Також мотивацією для дорослої людини прийти до музею 

виступає відпочинок і бажання отримати естетичну насолоду. І тут, 

прослідковується закономірність: щоб музейна інформація ефективно 

засвоювалась, форми засвоєння цієї інформації повинні бути цікавими. Як 

зазначають зарубіжні музеєзнавці, освіта дорослих повинна бути веселою [3, 

7]. Рекомендації щодо побудови музеями форм роботи з дорослими 

відвідувачами включають використання ігрових і захоплюючих моментів в 

екскурсіях та заняттях, творчий підхід до відбору активних методів 

культурно-освітньої роботи, створення вільної, невимушеної атмосфери. А 

також звернення до життєвого, професійного досвіду і досягнень аудиторії. 

Плани організації та проведення освітніх заходів, до яких залучаються 

дорослі відвідувачі, враховують календарні, світські, релігійні, пам’ятні дати 

та події. 

Аналіз практики вітчизняних музеїв свідчить про те, що серед сучасних 

форм задоволення інформаційних потреб відвідувачів дорослої категорії 

найбільш поширеними залишаються оглядові та тематичні екскурсії, лекційні 

абонементи, художні виставки. Крім цього, для дорослої аудиторії та 

сімейної аудиторії поширеною формою ознайомлення з музейною колекцією 

є окремі масові заходи під загальною назвою «Дні відчинених дверей». У такі 

дні відвідувачі можуть безкоштовно оглянути музейну експозицію, взяти 

участь у різних музейних заходах, запланованих музеєм.  

Сучасна виставкова діяльність залишається одним із традиційних 

провідних напрямів культурно-освітньої роботи з дорослою аудиторією. 

Тематичні виставки, які відвідує музейна публіка, побудовані за матеріалами 

фондів. Як правило, виставки художнього профілю приурочують до певної 
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річниці з дня народження або смерті художника, річниць заснування 

художніх шкіл та осередків мистецтва.  

Проводяться культурно-освітні заходи, розраховані на спеціалістів 

вузького профілю: наукових працівників музеїв та освітніх закладів, 

музеєзнавців, мистецтвознавців, студентів профільних вишів. До таких 

заходів відносять семінари, круглі столи, курси екскурсоводів, профільні 

стажування спеціалістів, у тому числі, консультації та методична допомога за 

напрямами науково-просвітницької й екскурсійної діяльності, співпраця з 

відділами освіти.  

Ще одним напрямком культурно-освітньої роботи сучасних музеїв є 

організація інтелектуального та мистецького дозвілля людей пенсійного віку, 

співпраця з соціальними центрами й організаціями. В рамках цієї діяльності 

проводять музейні заходи, які включають клуби за інтересами, тематичні 

творчі зустрічі, музичні концерти, музейні свята.  

Найменш чисельною аудиторією музеїв в Україні залишаються групи 

такі музейних відвідувачів, як музейні «спонсори», меценати, колекціонери, 

волонтери. Шанувальники мистецтва беруть участь у благодійних акціях, 

конкурсах, художніх лотереях музеїв, організовують і підтримують 

мистецькі заходи. Це свідчить про те, що традиція меценатства, сьогодні, 

продовжує відігравати знакову роль у житті музею.  

Наступний напрямок роботи з сучасною музейною аудиторією 

складають окремі (індивідуальні) відвідувачі. До складу цієї умовної групи 

відносимо людей, які відвідують музей самостійно, а не у складі групи. 

Переважно, це туристи, іноземці, дорослі, люди пенсійного віку, спеціалісти 

вузького профілю, «випадкові відвідувачі», визначальним мотивом 

самостійного огляду експозиції яких виступає індивідуальний інтерес. Час 

огляду експозиції, виставок та окремих творів визначає сам відвідувач, на 

відміну від чітко регламентованих за часом, колективних форм культурно-

просвітницької роботи. Як правило, учасники цієї категорії відвідувачів, 

обмежені у часі огляду експозиції, або хочуть самостійно оглянути окремі 
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експонати, ознайомитися з конкретним періодом мистецтва.  

Для таких відвідувачів у музеї намагаються створити максимально 

сприятливі умови огляду музею для загального та детального ознайомлення з 

колекцією, поглиблення знань з конкретної теми через консультації науковців, 

індивідуальні екскурсії, аудіо-гіди, путівники по експозиції, анотації до 

окремих експонатів, експлікації, розширений етикетаж, інформаційні довідки, 

електронну базу музеїв, музейні сайти. Як показує аналіз вітчизняного 

музейного досвіду, до найбільш поширених форм культурно-просвітницької 

роботи, які відвідує ця узагальнена категорія, можна віднести також виставки 

шедеврів класичного і сучасного мистецтва, виставки-блокбастери 

зарубіжного мистецтва, музейні фестивалі, музейні свята, дні відчинених 

дверей, акції «День музеїв» та «Ніч музеїв», мистецькі, літературні, музичні 

вітальні, арт-перформанси, презентації. Таким чином, інформаційне 

обслуговування цієї категорії музейних відвідувачів на початку ХХІ ст. 

відбувається за різними напрямками і переслідує мету створення комфортних 

умов для їх подальшого заохочення до музеїв художнього профілю.  

Водночас, на збільшення відвідуваності музеїв впливає такий чинник, 

як сезонність. У музеях найбільший потік відвідувачів спостерігається у дні 

шкільних і студентських канікул, у вихідні дні, під час «Днів відчинених 

дверей», «Міжнародного дня музеїв» тощо. Музей враховує цю тенденцію й 

розширює плани масових заходів, влаштовує безкоштовні дні та години 

відвідування для того, щоб публіка всіх категорій змогла відвідувати музейні 

експозиції.  

У музеї оформлюють та уточнюють плани замовлень на поточний рік, 

складають графіки відвідуваності. З метою прогнозування кількості 

відвідувачів, вивчення їх інформаційних запитів музей заключає з 

туристичними фірмами та установами усні та письмові домовленості про 

співробітництво. Екскурсійне обслуговування іноземців і туристів у музеї 

здійснюється протягом року. Екскурсії та лекції проводяться українською та 

іноземними мовами. Здебільшого, робота з туристичними фірмами 
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відбувається за заздалегідь спланованою схемою. Туристичні програми 

становлять одну з форм музейного просвітництва як для іноземних 

відвідувачів, так і для української аудиторії з різних міст і сіл України. 

Послуги для туристів, які відвідують вітчизняні художні та мистецькі музеї, 

розвиваються як у всеукраїнській площині, так і в напрямі розвитку 

міжнародного культурного туризму.  

У сучасній культурно-просвітницькій діяльності вітчизняних музеїв у 

процесах взаємодії відвідувачів з музейною інформацією значна увага 

приділяється організації напряму роботи з сімейною категорією. На думку 

дослідників, сім’я – це особлива категорія музейних відвідувачів. У практиці 

вітчизняних музеїв піднімаються питання про пошуки ефективних засобів 

проведення роботи з сімейними відвідувачами, говориться про те, що 

традиційне екскурсійне обслуговування цієї категорії, на жаль, є 

малоефективним [10, 71].  

Для ефективної взаємодії з дітьми та дорослою аудиторією потрібно 

зважати на їх інтереси та мотиви відвідування, які б обумовили їх вибір 

оглянути саме цей музей. Не рідко, мотиви дорослих і дітей, які вирішили 

відвідати музей, є спільними. Як стверджують спеціалісти, для аудиторії 

молодшого віку, школярів і студентів провідним мотивом є навчання та 

розваги. А для людей літнього віку – це відпочинок. Для дорослої аудиторії – 

спілкування, пізнання нової інформації, рекреація. У випадку, коли члени 

родини оглядають музей самостійно, можуть переважати рекреаційні 

потреби. Якщо ці відвідувачі користуються запропонованими музейними 

формами, рекреацію доповнюють навчанням і просвітництвом.  

Важливу роль відіграє музейна педагогіка, яка розглядає музей як 

поліфункціональну, самодостатню освітню систему. Сьогодні музейна 

педагогіка ще формується як наука, але, водночас, вона цілком чітко 

визначає стратегію освітньої діяльності музею, має у своєму розпорядженні 

необхідний інструментарій для ефективної роботи музею з його аудиторією, 

узагальнює й розробляє всілякі способи звернення до людини як учасника 
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музейної комунікації, трансформуючи новітні педагогічні технології в 

музейний освітній простір. 

Потреба в новій стратегії й тактиці освітньої діяльності музею сьогодні 

очевидна. Як свідчить практика, у більшості вітчизняних музеїв превалює так 

званий технократичний (функціонально-інформаційний) варіант науково-

педагогічної діяльності, в основу якого закладений «відтворюючий» метод. 

Цей метод спрямований на передачу «готових» знань і, практично, не 

активізує творчий та інтелектуальний потенціал аудиторії. Екскурсія, урок, 

лекція – це традиційні форми музейної комунікації, однак, проведені на 

основі такої методики розповіді у вигляді монологу мало ефективні й 

недостатньо пізнавальні. Як правило, вони проводяться за «офіційно 

затвердженими» текстами, без попередньої «експрес-діагностики» та будь-

яких варіацій матеріалу, якими багато хто з працівників музею не володіє. 

Для них відтворюючий, монологічний метод стає способом самовираження, а 

для аудиторії – своєрідною інформаційною експансією, яка при цьому  

перетворює слухачів на безсловесний об’єкт. 

Сучасна музейна педагогіка обґрунтовує необхідність впровадження в 

освітній процес у музейному просторі індивідуально-орієнтованих методик, 

які спрямовані на активізацію інтелектуальних, творчих здібностей 

особистості, що забезпечують багатоступінчастість і безперервність музейної 

освіти, формування музейної культури. З цією метою розробляються 

спеціальні музейно-освітні програми, які дозволяють максимально ефективно 

задіяти фонди музейно-освітнього комплексу, апробувати новітні технології 

активного й інтерактивного, «діалогового» навчання як дитячої, так і 

юнацької аудиторії, та дорослих відвідувачів музею. Найцікавішими 

уявляються різного роду ділові й рольові ігри, дискусії, КВК, вікторини, 

свята, презентації, тренінги, круглі столи. Ці технології органічно 

вписуються в освітній музейний простір, дозволяють сформувати грамотного 

«користувача» інформації, сприяють реанімації культури музейного 

відвідування тощо. Важливим завданням музейної педагогіки є встановлення 
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оптимальних форм взаємодії з партнерами з культурно-освітньої діяльності. 

Працівники музею навчаються, знайомляться з теоретичними основами 

музейної педагогіки. Доцільною є розробка спільних музейно-освітніх і 

культуротворчих програм, а також технологій залучення студентів 

педагогічних вишів до організації та проведення музейних заходів [51]. 

 

 3.2. Інноваційні культурно-освітні практики музею 

 

У сучасній теорії та практиці музейної справи доволі часто доводиться 

чути такі терміни, як «інновації» та «інтерактивність». Ці поняття 

охоплюють доволі широкий контекст й відмінні між собою галузі музейної 

роботи: використання мультимедійних технологій й аудіовізуальних засобів 

в експозиції музею; створення віртуальних музеїв і виставок у всесвітній 

мережі; створення й наповнення новинами офіційних інтернет-сторінок 

музею; оцифрування музейних фондів; застосування нестандартних і творчих 

підходів у науково-освітній діяльності музею, музейному маркетингу тощо. 

Сьогодні актуальною є спроба, з одного боку, чіткішого розмежування й 

узагальнення понять музейної «інновації» та «інтерактивності» відповідно до 

того чи іншого напряму музейної діяльності, а з іншого – віднайти їхні 

спільні точки перетину. Це дасть змогу окреслити та диференціювати ті 

галузі й напрями музейної діяльності, які охоплюють поняття «інновацій», 

що сприятиме уникненню термінологічної невідповідності, дасть можливість 

більш системного та структурованого розуміння важливих аспектів 

сучасного розвитку теорії й практики музейної роботи. 

Інтерактивність – це взаємодія, комунікація, яка передбачає 

двосторонній діалог між учителем та учнями (викладачами і студентами), 

метою якого є перетворення узагальненої інформації на особистісні знання. 

Інтерактивність є базовим принципом музейно-педагогічної діяльності, що 

акцентує увагу на необхідності створення ефективного дидактичного 

середовища в музеї. На противагу цьому існують традиційні методи, зокрема, 
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одноманітні екскурсії, характерною особливістю яких є відсутність 

зворотного зв’язку між музейними працівниками та відвідувачами, що 

виступають у ролі пасивних слухачів [35, 171, 174–175]. Відтак, поняття 

музейної «інтерактивності» стосується, насамперед, науково-освітньої галузі 

діяльності музею. 

Нині відбуваються перегляд сталих традиційних освітніх технологій і 

форм репрезентації творів мистецтва. В традиційних формах роботи музеїв з 

відвідувачами: екскурсіях, лекціях, виставках, ін., – також змінюється спосіб 

інтерпретації музейних експонатів, який стає ігровим та інтерактивним.  

Інноваційні тенденції культурно-освітньої практики полягають у пошуку 

нових форм взаємодії з  музеєм – віртуальному огляді експозиції через 

Інтернет, заповненні листків активності он-лайн, виконанні творчих завдань 

через графічний дизайн, користуванні спеціальними путівниками, купівлі 

квитків до музею через веб-сайти, участі аудиторії в онлайн-вікторинах, 

конкурсах, обговоренні питань на музейних форумах. Відвідувачі освоюють 

музейний простір як через безпосереднє спілкування з музеєм, так і через 

віртуальний спосіб. 

На початку ХХІ ст. розвивається тенденція інформатизації музеїв. 

Системний розвиток цієї діяльності відбувається на основі використання 

сучасних ефективних інформаційних технологій, мультимедійних і технічних 

засобів трансляції музейної інформації.  Сучасний розвиток різноманітних 

форм культурно-освітньої практики все більше пов’язаний з використанням 

Інтернет-технологій. Зростає доступність музейної інформації для 

відвідувачів у самих музеях та інформаційному просторі Інтернет [72]. Але 

процес цільового використання інформативних можливостей Інтернету 

розвивається поступово. Інформаційні технології, Інтернет-ресурси займають 

важливу нішу в інфраструктурі музеїв художнього профілю. Водночас, 

обумовлюється потреба у створенні освітніх онлайн-програм, спрямованих 

на інтерпретацію та популяризацію мистецької спадщини відповідно до 

вікових можливостей сприйняття музейної інформації. Ці процеси, на наш 
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погляд, пов’язані з потребою якісного переведення основної візуальної 

інформації художніх музеїв у додаткові, віртуальні способи трансляції, 

зрозумілі відвідувачам різного віку, що потребує подальшої детальної уваги 

спеціалістів. Сподіваємося, що в перспективі вітчизняні музеї зможуть взяти 

на озброєння провідний зарубіжний досвід і почнуть розробляти цифрові 

освітні програми для відвідувачів різного віку. Розробка інноваційних арт-

терапевтичних програм є важливим і позитивним кроком в напрямі 

культурно-освітньої діяльності музею. 

Сьогодні в Україні не всі музеї мають свої веб-сайти. Музеї, в яких 

вони є, ще не в повній мірі використують можливості цього засобу 

інформування постійної та потенційної аудиторії. Як стверджує вітчизняний 

науковець О. Зінченко, для вирішення цих проблем, веб-сайт музею потрібно 

розглядати як медіа-форму [32]. Спостерігається відсутність досвіду деяких 

музеїв у користуванні соціальними мережами Facebook, YouTube, Twitter, 

Pinterest, Instagram. Зокрема, інформативні можливості двох останніх 

ресурсів музейними працівниками детально не вивчені, вони поки що 

використовуються обмежено.   

  Використання мультимедійних засобів у музейній практиці 

вітчизняних художніх музеїв реалізовується через такі форми музейної 

інформації: відео, комп’ютерні технології, Інтернет–ресурси, мультимедійні 

програми, аудіо-гіди, інші допоміжні технічні засоби передачі музейної 

інформації, що спрощують адаптацію відвідувачів до музейного простору та 

полегшують сприйняття музейної експозиції [18].  

Сьогодні музеї України як інститути збереження та трансляції 

культурного й мистецького досвіду поколінь володіють численними фондами 

експонатів, доступ до яких обмежений для звичайних відвідувачів. Саме у 

віртуальному режимі відкриваються можливості, щоб оглянути як реально 

існуючі, так і втрачені шедеври мистецтва, познайомитись з інформацією про 

історичні епохи тощо. 
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Традиційні форми музейної роботи: екскурсії та лекції, – доповнюють 

інноваційними розробками й освітніми програмами, які задовільняють 

інформаційні й естетичні потреби відвідувачів різного віку. Однією з базових 

програм є «Стратегія візуального мислення» (Visual Thinking Strategies 

(VTS), започаткована зарубіжними спеціалістами А. Хаузеном і 

Ф. Йєнавайном у 1980 р. й апробована у «Музеї сучасного мистецтва» (Нью-

Йорк, США), йдеться про трирічний курс з розвитку естетичного смаку та 

мислення дітей. В Україні ця програма з’явилася у 1990 р. за ініціативи 

Міжнародного фонду «Відродження» та Будапештського інституту 

«Відкрите суспільство». У рамках програми ознайомлюють музейних 

фахівців та освітян з методикою роботи через Курси підвищення кваліфікації 

вчителів, що здійснює Науково-методичний центр «Інтелект» (Київ). Нині, за 

цією програмою, працюють музеї у 12 областях України.  

В колі музейних програм для дітей функціонує комплексна програма 

«Школа і музей: разом навчатися цікавіше», сформована на базі традиційного 

музейного лекторію за принципом врахування запитів аудиторії та 

відповідності шкільній програмі – уроків з історії, української та зарубіжної 

літератури, українознавства, тематичних уроків «Мій Київ», «Я і Україна». 

Інтерактивні екскурсії будують на діалогічних засадах спілкування та 

сприйняття творів мистецтва, їх видового та жанрового розмаїття. Для дітей і 

дорослої аудиторії працюють художні майстерні музею, проводяться ігри-

квести. З 2011 р. було започатковано дозвіллєві акції «День народження у 

музеї». 

 Ефективний підхід до інтерпретації творів мистецтва для дошкільної та 

шкільної аудиторії відповідно до специфіки музейних фондів презентує 

Київський національний музей ім. Ханенків. Музейні програми для дітей 

будуються за методикою «Стратегій візуального мислення», коли діти 

вчаться сприймати жанрове розмаїття образотворчого мистецтва та вільно 

обмінюватись думками.  
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У 2012 р. для аудиторії 8–12 років мистецтвознавці музею запровадили 

інтерактивну лекційну програму «Книга як предмет мистецтва», що 

складається з різних тем: «Історія книги», «Маленьке видавництво», 

«Послання у пляшці». У рамках занять за цією програмою діти в 

інтерактивній формі знайомляться з процесом створення й оздоблення книг. 

Вони відвідують друкарню, спілкуються з графіками, обмінюються 

індивідуальними враженнями, створюють власну арт-книгу. Ці напрями 

роботи розвивають у дітей творче мислення, знайомлять зі специфікою 

кожного жанру образотворчого мистецтва. У такий спосіб відбувається 

формування естетичних смаків і виховання музейної культури, відвідування 

музею поєднує освітні та рекреаційні функції.  

Інтерактивні методики музею у напрямі роботи з сім’ями розраховують 

на батьків та дітей, членів однієї родини, вони передбачають відвідування 

музейної експозиції на системній основі. Заняття за планом програми 

«Абетка мистецтва» проводиться окремо для кожної вікової групи. Деякі 

заняття діти та дорослі відвідують разом. Такий підхід у роботі з музейною 

аудиторією враховує віковий принцип сприйняття музейної інформації, що 

створює умови для інтеграції членів родини через засоби мистецтва. 

Інтерактивні методики для дітей різного віку, які розробляє 

Кіровоградський обласний художній музей, долучають відвідувачів до 

культурних здобутків минулого та сьогодення, збагачують духовний світ 

дітей. У музеї проводять конкурси дитячих малюнків. Музейна «Галерея 

дитячого мистецтва» презентує виставки дитячих робіт, організовує заняття з 

різних видів образотворчого мистецтва. У співпраці з Кіровоградською 

дитячою художньою школою, студією образотворчого мистецтва обласного 

Центру для дітей та юнацтва проводяться персональні, колективні художні 

виставки робіт вихованців. Діти відвідують майстер-класи художників з 

різних напрямів образотворчого мистецтва. В рамках галереї працюють 

музейний лекторій «Світ мистецтва», проводяться ігри та вікторини «Моє 

рідне місто», «Світ образотворчого мистецтва», «Що ти знаєш про музей?», 
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«З історії мистецтва», культурно-просвітницькі акції «Музейні гостини», 

«Музична вітальня».  

Музей, що працює на засадах музейної педагогіки, стає простором для 

творчості своїх відвідувачів. Наприклад, Одеський муніципальний музей 

особистих колекцій ім. О. В. Блещунова у роботі з відвідувачами 

використовує інноваційні методики, покладені в основу розробки цікавих 

освітніх проектів, інтерактивних музейних занять і тематичних екскурсій 

(«Костюм і бальні аксесуари в епоху романтизму», «Давня мова ікон», 

«Секрети порцеляни», «Фантазії меблевого майстра», «Секрети музейної 

скрині», «Така різна емаль»), які розраховані на різні вікові та соціальні 

групи відвідувачів.   

Ще одним компонентом сучасних інтерактивних музейних технологій є 

спрямованість методів освітньої та рекреаційної роботи з відвідувачами на 

здивування та самостійне відкриття [16, 50]. У практиці зарубіжних музеїв, 

зокрема, музеїв США, огляд музеїв проходить у формі гри під назвою 

«scavenger hunt», розробленої для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Діти, які приходять до музею разом з батьками, на касі 

отримують бланки з ігровими завданнями. Участь у грі може бути 

безкоштовною, або оплачуватись. У деяких музеях бланки гри батьки можуть 

роздрукувати самостійно вдома, або з дитячої сторінки музейного сайту у 

самому музеї [82, 31]. Завдання гри-пошуку, або, як її ще називають, 

«квесту», пов’язані з оглядом і вивченням музейних предметів з експозиції. 

Учасники гри відшукують в експозиційних залах потрібний музейний об’єкт, 

уважно його розглядають, відповідають на запитання і роблять необхідні 

позначки у бланку. Після вірного виконання всіх завдань дитина отримує 

заохочувальний приз або символічну винагороду. 

Розробка квестів, як інноваційна форма культурно-освітньої роботи, 

набуває популярності у музеях України. В рамках літературно-мистецьких 

проектів використовують інноваційні форми, літературні квести (літературні 

ігри у формі квесту) [91]. Форма міфологічного та літературного квесту 
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(quest з англ.  – «пошук, предмет пошуку, пошук пригод») є різновидом 

музейної гри, що містить сюжетний компонент. Учасники квестів виконують 

пошукові завдання, пов’язані зі змістом музейної експозиції, представленими 

у ній музейними експонатами, біографічними відомостями з життя та 

творчості художників, порівнюють літературні твори з різними жанрами 

образотворчого мистецтва. Завдання підштовхують учасників до глибшого 

ознайомлення й осмислення творів в експозиціях художніх музеїв, 

розвивають самостійне мислення.  

Квести з 2012 р. у своїй роботі з дітьми молодшого та середнього 

шкільного віку використовує Херсонський художній музей 

ім. О. О. Шовкуненка. Тематика музейних квестів присвячена творчості 

відомих письменників (Л. Керола та ін.). В ігровій формі діти сприймають 

музейну інформацію в різних напрямах: вивчають музейні експонати, 

відшукують на них зображення відомих літературних героїв, співставляють 

свої знання з різних дисциплін (літератури й образотворчого мистецтва), 

розгадують загадки, беруть участь у вікторинах; музейні працівники 

заохочують їх до подальшого відвідування музейних заходів через призи та 

нагороди. В цілому, інтерактивні методики зберігають принцип 

диференційованого підходу до музейної аудиторії. Водночас, береться до 

уваги принцип доступності у формах ознайомлення відвідувачів з 

матеріалами музейної експозиції.  

Значної популярності в українських музеях на початку ХХІ ст. 

набувають відкриті майстерні, майстер-класи, творчі лабораторії, у яких під 

керівництвом художника можна створити індивідуальну роботу (картину, 

скульптуру, витвір декоративно-прикладного мистецтва). Специфіка цих 

інноваційних форм полягає у тому, що вони, як правило, бувають 

одноденними. Участь відвідувачів у роботі художніх студій, гуртків, 

музейних клубів передбачає довготривале відвідування музейних заходів. 

Освітні програми з опанування відвідувачами різних видів мистецтва, 

факультативних курсів складаються з окремих тематичних занять, 
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об’єднаних загальною темою чи видом мистецтва (гуртки живопису, 

скульптури, ін.), розраховані як на дитячу, так і дорослу аудиторію. Така 

технологія застосовується до різновікової публіки, виконує завдання 

зацікавлення музейних відвідувачів через форму групової взаємодії та 

проводиться з вже сформованими групами, до яких входять учні одного 

класу або школи, групи однолітків, члени однієї сім’ї, родини. У практиці 

вітчизняних художніх музеїв ці види роботи використовувалися ще у другій 

половині ХХ ст. Але нині, вони набувають нового змісту, який передбачає 

інтерактивність. 

Сучасні музеєзнавці наголошують на такому психологічному аспекті 

сучасної музейно-педагогічної комунікації, як музеєтерапія. У роботі з 

дітьми застосовують наступні методики: арттерапія, ігрова терапія, 

аудіотерапія, казкотерапія, – які становлять інтегрувальний адаптивний 

механізм, що дає змогу дитині активно пристосовуватись до навколишнього 

середовища, сприяє її реабілітації та психічному й духовному розвитку. 

Інтерактивні елементи експозиції й інших форм музейної комунікації дають 

можливість взаємодіяти з дитиною на символічному рівні, надають 

можливість зрозуміти її приховані почуття та переживання. Так, 

виготовлення писанок, малювання музейних експонатів птахів у супроводі 

аудіозаписів їхніх голосів дає змогу усвідомлювати, а також виражати різні 

позитивні емоційні стани (захоплення, радість, втіху). Таким чином, 

відбувається емоційне перемикання з негативних спогадів і переживань, 

знімається напруга [36, 17–18].  

Поєднання інновацій та інтерактивності часто відбувається з метою 

унаочнення навчального процесу в музеї, прагнення зробити його цікавим та 

атракційнішим серед дитячої аудиторії музейних відвідувачів. Так, до 

інноваційних рішень Віденського природничого музею (Naturhistorisches 

Museum), які викликають значне зацікавлення у відвідувачів, належать 

інтерактивні моделі. Наприклад, за допомогою дворучної помпи відвідувач 

нагнітає повітря, а на моніторі навпроти зі зображенням розрізу вулкана 
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підіймається лава і відбувається виверження. Звичайно, що найцікавіше це 

школярам, проте, й дорослі вивчають цей експонат. За подібним принципом 

побудована інтерактивна модель, яка демонструє еволюцію коней. 

Відвідувач, крутячи важелі, може побачити на екрані, як виглядали предки 

коней у різні епохи. Привертає також увагу інфрачервона камера. Це оптико-

електронний прилад, що візуалізує на екрані температурні поля, внаслідок 

чого відвідувач бачить на екрані своє відображення в інфрачервоному світлі 

[9, 46].  

Ще однією точкою перетину «інновацій» та «інтерактивності» можна 

вважати музейний маркетинг. Одним з визначальних напрямів музейного 

маркетингу є ефективна стратегія залучення відвідувача до музею. Відтак, 

музей повинен бути актуальним, цікавим, відомим, створювати належні 

умови для проведення вільного часу в контексті сучасних тенденцій 

«цивілізації дозвілля» тощо. Саме тому в музейному маркетингу органічно 

взаємодіють, з одного боку, інноваційні методики (паблік рилейшнз, 

пабліситі), а з іншого, – інтерактивні (створення в музеї рекреаційних зон, 

зон творчості, ігрового простору, музейного магазину, арт-кафе, ін.). Загалом, 

інновації й інтерактивність музейного маркетингу мають спільний 

знаменник, означений поняттям «маркетинг інновацій», який може бути 

інтерпретований як сукупність дій, прийомів, методів, систематична 

активність суб’єктів економічних відносин щодо розроблення і просування 

на ринку нових товарів, послуг і технологій для задоволення потреб і запитів 

споживачів у ефективніший, ніж у конкурентів, спосіб на основі оновлення 

та підвищення рівня складових потенціалу підприємства, пошуку нових 

напрямів і засобів його використання з метою отримання прибутку та 

забезпечення умов тривалого виживання й розвитку на ринку. 

Отже, інноваційні форми в культурно-освітній діяльності музеїв 

художнього профілю на початку ХХІ ст. ефективно розвиваються. 

Популяризація сучасних музеїв та їх колекційних зібрань відбувається як 

через традиційні, так й інноваційні та віртуальні форми культурно-освітньої 
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діяльності. Освітні технології, які художні музеї використовують з метою 

естетичного розвитку відвідувачів і популяризації мистецької спадщини у 

музейному та віртуальному просторі розширюють ареал впливу традиційних 

форм музейної інформації на різні категорії музейних відвідувачів.  

У широкому розумінні, поняття музейних інновацій стосується 

структурних змін у музеї відповідно до плину часу й переосмислення в 

музейному середовищі місця та ролі музейних інституцій у системі 

національних, суспільних і культурних взаємин. У вузькому значенні, 

музейні інновації – це використання мультимедійних технологій в 

експозиційному просторі музею з метою підсилення інформативності, 

комунікативності й атрактивності музейної експозиції, а також використання 

комп’ютерного програмування з метою вдосконалення обліку та 

використання музейних фондів. Музейна інтерактивність зосереджується в 

галузі науково-освітньої діяльності музею та пов’язана, насамперед, з 

музейною педагогікою й використанням інтерактивно-педагогічного 

потенціалу музейної екскурсії, уроку, експонату. Першочерговими є 

використання рольових історичних ігор, тактильний і психологічний 

потенціал музейних експонатів, можливість «занурення» в історичне чи 

природне середовище тощо [4]. 
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Висновки до розділу 3 

 

Отже, в сучасній теорії та практиці музейної справи важливими, з 

огляду на спроможність музею відповідати викликам часу, є музейні 

інновації та інтерактивність. Використання інноваційних освітніх форм і 

мультимедійних засобів значно розширюють сферу культурно-освітнього 

впливу музеїв. 

 Дуже часто музейні інновації й інтерактивність перетинаються, 

взаємодоповнюючи одне одного. Особливо яскраво це проявляється у 

використанні інноваційного потенціалу новітніх технологічних досягнень під 

час проведення інтерактивних музейних уроків, екскурсій. Інноваційні й 

інтерактивні аспекти музейного маркетингу в комплексі та взаємодії дають 

змогу залучити до музею нових відвідувачів, фінансові ресурси та зробити 

музейний товар конкуренто здатним на ринку культурних послуг. 

Музейна педагогіка створює теоретичні основи, розробляє конкретні 

методи інтеграції освітнього та музейного простору, підвищуючи 

ефективність культурно-освітньої діяльності музею. 

 Сучасні інтерактивні технології у практиці музеїв реалізуються за 

двома основними напрямами:  

1. Естетичного впливу музейних оригіналів у процесах самостійного 

сприйняття й опрацювання  музейних експозицій.  

2. Ознайомлення з творами мистецтва за допомогою посередників: 

екскурсоводів, музейних педагогів, художників, митців, мультимедійних 

засобів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розглянуто історію створення Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею, який було офіційно відкрито у 1913 році як «Muzeum 

Podolski Towarzystwa Szkoly Ludowej». Організатором і душею музейної 

справи в місті став гімназійний професор С. Сроковський. Від травня 1932 р. 

у місті почав функціонувати Подільський музей за статутом Товариства 

«Рідна Школа». На початку Першої світової війни Тернопіль окупувала 

російська армія й у 1915 р. музейна збірка була варварськи пограбована. До 

1930 року музей був закритий. У 1939 р., після початку Другої світової війни, 

Подільський Регіональний музей було реорганізовано та створено на його 

основі «Тарнопольський обласний історико-краєзнавчий музей». Згодом були  

ліквідувовані музеї у повітах, а всі експонати відвезені до новоствореного 

обласного центру. 

Висвітлено етапи формування мистецької колекції Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею. Основними джерелами надходжень художніх 

творів до колекції музею є пошукові експедиції, проведення виставок 

сучасних художників у виставковій залі закладу. Низку авторських картин і 

графічних листів подарували музею відомі художники – уродженці області. 

Було зібрано, а частково закуплено твори сучасних професійних майстрів з 

Тернополя, численні твори самодіяльних художників, вироби народних 

майстрів. На закупку мистецьких творів виділялись кошти з державного 

бюджету. Безпосередньо в авторів придбано великоформатні картини. 

Поповнення художньої збірки відбувалося за сприяння директорів 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Таким чином, у фондах 

музею було накопичено велику кількість творів образотворчого мистецтва 

Зібрання творів образотворчого мистецтва в колекції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею представлене такими 

експозиціями, як «Первісні релігійні вірування», «Феодальний лад», 

«Слов’янські племена VI–VIII ст.», «Селянсько-козацькі повстання проти 
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соціального та національного гноблення XV – І. пол XVII ст.», які 

представлені картинами В. Остапіва, Ю. Чумака, Я. Омеляна, 

К. Сікорського, В. Скосаренка, ін. Велика кількість картин представлена в 

експозиції «Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр.», йдеться 

про роботи В. Манастирського, А. Власова та ін. Частина експозиції музею 

присвячена визначним діячам Тернопілля і талановитим землякам: Іванові 

Франкові, Соломії Крушельницькій, Лесю Курбасу, Богданові Лепкому, ін., 

яких відтворено в жанрі портрету. Таким чином, використання творів 

образотворчого мистецтва допомагає в здійсненні головної мети 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею – всебічному висвітленні 

історії рідного краю, репрезентації унікальної культурної спадщини 

Тернопілля. 

Внесок музейної установи в популяризацію творчості українських 

митців є значним. Вагомою складовою багатогранної діяльності 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею виступає організація 

виставок робіт творчих особистостей: художників, скульпторів, народних 

майстрів, фотомитців тощо. Серед відомих діячів краю, творчість яких 

активно популяризує музей упродовж багатьох років, варто виділити Івана 

Марчука,  Ярослава Омеляна, Євгена Удіна, ін.  

Варто зазначити, що в останні роки суттєво збільшилась кількість 

проведених екскурсій, лекцій, конференцій, презентацій, науково-

краєзнавчих читань у музеї. Сучасні соціокультурні зміни, зумовлені 

розвитком науки, техніки, процесами культурної інтеграції, визначають 

сучасні тенденції у розвитку музеїв – розширення аудиторії, зростання її 

чисельності, чому сприяє впровадження інноваційних методик музейної 

роботи. 

Визначено напрями вдосконалення діяльності музею, до яких 

відносять введення інноваційних форм реалізації культурно-просвітницького 

потенціалу музею. Використання інноваційних освітніх форм, таких як 

віртуальні екскурсії, використання мультимедійних засобів, купівля квитків 
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до музею та музейної продукції через Інтернет, значно розширюють сферу 

культурно-освітнього впливу музею. 

Відтак, бачення музею як культурно-просвітницького закладу в 

сучасних умовах доповнюється розумінням його активної ролі у розвитку 

музейної комунікації з аудиторією, що забезпечує підвищення професійного 

рівня та соціального статусу музейної діяльності. Комунікація створює умови 

та визначає характер музейного синтезу історії й сучасності, природи та 

суспільства, науки і мистецтва, формуючи музейну специфіку. Розвиток 

комунікації музею з аудиторією є важливим напрямом сучасної музейної 

діяльності та подальшого наукового пошуку. 
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