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Мезенцева
Галина Георгіївна
( 1923 - 1997 )

ПЕРЕДМОВА

Ц я збірка наукових статей підготовлена до
друку спільно співробітниками кафедри архео
логії та музеєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Ш евченка і Національ
ного заповідника «Софія Київська», присвячена
пам’яті відомого археолога, музеєзнавця, педаго
га, знавця давньослов’янських та давньоруських
пам’яток, автора навчальних посібників з музеє
знавства Галини Георгіївни Мезенцевої (1923—
1997), а також приурочена до ювілеїв - 70-річчя
від заснування Національного заповідника «Софія
Київська» та 60-річчя з часу відкриття кафедри
археології, закладів, що займали важливе місце у
житті дослідниці. Її творчий шлях, наукову та пе
дагогічну діяльність на тлі історії становлення і
формування університетської кафедри археології
та музеєзнавства в 4 0-70 pp. минулого століття
висвітлено в статті Є.А. Ліньової та Ю.А. Омельченко, як а відкриває збірку.
Загалом до збірки увійшли статті, написані
спеціально для неї працівниками ряду музеїв
України, що є підсумком їхньої наукової роботи
протягом кількох останніх років. Автори розгля
дають актуальні проблеми розвитку археології
та музеєзнавства, торкаються різних аспектів
музейної справи, висвітлюють важливі питання
вивчення та збереження музейних предметів, зо
середжуються також на історичних розвідках,
узагальнюють досвід своєї роботи, який, споді
ваємось, стане у нагоді тим, кому не стороння
справа вивчення, охорони та популяризації
вітчизняної історико-культурної спадщини.
Комплектуючи та впорядковуючи збірник,
редколегія виходила з сучасного уявлення про
музеєзнавство як наукову, історико-культурологічну дисципліну, об’єктом дослідження якої є
музейництво - система успадкування історикокультурних цінностей. Статті подаються за руб
риками, що відповідають сучасним напрямкам та
структурі змісту музейної діяльності.
Рубрика «З історії музейництва» об’єднує
статті, в яких висвітлено процес формування
ряду музейних установ. Так, І.М. Преловська
з ’ясовує деякі обставини ліквідації церковної
парафії УАПЦ при соборі Святої Софії і утворен
ня та діяльність заповідника «Софія Київська»

у 1930-х pp. У статті М.О. Стрельник узагаль
нюється на основі вивчення фондових та архівних
матеріалів історичний досвід експозиційної роботи
Національного музею історії України.
Важливому аспекту діяльності наукових то
вариств та комітетів щодо їх вкладу в заснування
музеїв і формування археологічних колекцій в
Україні присвятила своє дослідження О.Ю. Куріло,
наголошуючи, що успіх розбудови незалежної демо
кратичної держави та плекання національної ідеї
неможливі без освоєння багатовікової культурної
спадщини народу, хранителями та популяризато
рами якої є музеї.
В музейній мережі України незначний відсоток
складають музеї книг. Кілька з них засновано при
вищих навчальних закладах, зокрема, один - в Ні
жинському педагогічному університеті ім. М. Гого
ля. Про історію його заснування, склад зібрання,
джерела і методи комплектування фондів йдеться
у статті І.П . Костенка.
До рубрики «Музейництво в системі наукової
діяльності» увійшли статті, присвячені аналізу
спадщини відомих дослідників. Адже музеї перш за все наукові установи, історія заснування
яких, накопичення джерельної бази, методи
дослідження, діяльність свідчать, що формува
лись вони в тісному зв’язку із розвитком науки.
Доброю ілюстрацією цього є аналіз наукової спад
щини окремих вчених, будь то видатний антропо
лог, етнограф і археолог Ф. Вовк (О.Г. Таран і
Т.М. Радзієвська), або видатний хімік-технолог
академік В.Г. Ш апошников (В.К. Кушнір). Мате
ріали досліджень першого опрацьовані, зберіга
ються та вивчаються в фондах Національного му
зею історії України, другого - в Державному полі
технічному музеї, створеному на базі Київського
Національного технічного університету «Київський
політехнічний інститут». Робота над фондом до
кументів академіка В.Г. Ш апошникова дозволила
не лише відтворити основні віхи ж иття та науко
вої діяльності вченого, а виявити цінні матеріали,
що можуть служити зразками для вивчення тка
нин, їх фарбників, технологій виготовлення.
Більш ість статей присвячені конкретному
досвіду атрибуції, інтерпретації, класифікації та
хронологічному визначенню різноманітних музей

8
них комплексів, окремих предметів і документів,
що є специфічною формою досліджень, основою
музейної наукової роботи. Серед них багато й ар
хеологічних матеріалів, які посідають чільне місце
в зібраннях багатьох музеїв різних профілів, є
об’єктами досліджень музейних фахівців. Адже
збереження та нагромадження музейних фондів
невід’ємне від вивчення історії та культури. Глибо
ке знання артефактів забезпечує впорядкування
фондів, високий рівень побудови експозицій.
Про це йдеться в статтях Мих.М. Н ікітенка,
В.І. Піоро, В.І. Петрука, І.С. Піоро та О.М. Фарбея, Л.В. Строкової, Мар.М. Нікітенко, Ю.Г. Безкоровайної, С.І. Климовського, І.С. Марголіної,
Ж .Г. Арустамян, С.І. Іванисько та Л.О. Амеліної
Своєрідним внеском у сучасну теорію музейної
справи є культурологічні статті, об’єднані рубри
кою «Музеєзнавство та культурологія», що розкри
ває феномен нагромадження культурних цінностей,
дає пояснення проблемам музейної комунікації.
Аналізуючи символіку монументального комплексу
Св. Софії Київської, Н.М. Нікітенко розкриває кон
цепцію ідеї християнської Русі як метафоричний
образ втілення Царства Божого, ототожненого з
Новим Єрусалимом, доля якого увійшла у встанов
лений Богом світопорядок через сакральний акт
хрещення народу Володимиром.
М.О. Мироненко робить спробу репрезентувати
розвиток уявлень про божество пантеону князя
Володимира з точки зору його іранського поход
ж ення, ґрунтуючись на аналізі доступних історіо
графічних джерел. Для більш конкретного визна
чення функції та характеру цього божества, вважає
автор, слід розширити коло пошуків. Культуро
логічна за характером стаття базується на даних
міфології та археології. В такому ж культуро
логічному та музеєзнавчому плані написано статтю
Ю.Г. Писаренка, що присвячена проблемі відносин:
людина та річ, з ’ясовує природу нагромадження
матеріальних цінностей, їхній зв’язок із сферою
духовною. Висновки автора важливі для усвідо
млення природи колекціонування і музейництва.
Д еяких аспектів формування «музейного»
ставлення до речей в контексті середньовічної
культури торкається і О.В. Бондарець, наголо
шуючи, що вивчення актуального буття речей в
певному культурному просторі є необхідним для

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ

подальшого аналізу в культурологічному вимірі
музейних предметів.
Діяльність музеїв важливий засіб успіху у ви
хованні національної гідності молодого покоління.
Коло питань, пов’язаних з освітньо-виховною
діяльністю в сучасних музеях мистецького профі
лю в своїй статті розглядає О.В. Харченко. Автор
аналізує вплив музейного фактору на виховання
дитини, піднімає ряд питань, які стосуються
сфери музейної педагогіки - молодого напрямку
музеєзнавства. Її принципи та науково-методичні
засади, викладені в статті будуть в нагоді музей
ним працівникам та вчителям, які прилучають
своїх вихованців до культурної спадщини.
Остання рубрика збірки, що можливо заціка
вить музейних працівників-практиків, представ
ляє статті, присвячені застосуванню в фондовій
та реставраційній роботі нових інформаційних
методів та цифрових технологій (Л.А. Білоцька
та П.І. Анпілогов, а також Е.В. Чернявська і
С.І. Іванисько).
Зростання рівня технічного оснащення значно
активізувало й підводні археологічні досліджен
ня як в Україні, так і в інш их країнах світу. Про
обмін досвідом і новаціями серед фахівців в цій
галузі йдеться у статті В.В. Лебединського, що
інформує про роботу секції «Підводна археологія:
проблеми, результати, перспективи», як а працю
вала з 24 по 29 вересня 2002 р. в м. Салоніки
(Греція) в рамках Міжнародної наукової конфе
ренції Європейської Асоціації Археологів.
Назва нашої збірки «Український музей»
запозичена від схожої, виданої у 1927 p., яка
була першою спробою реалізувати давню мрію
українських музейних працівників про періодич
не наукове видання, що задовольняло б їх про
фесійні інтереси та потреби. Однак світ побачив
лише один том, що вже сам став пам’яткою му
зеєзнавства і бібліографічною рідкістю, а музейні
працівники України й досі не мають свого науко
вого періодичного органу. Тому запозичення назви
збірки більш як 75-річної давності слід вважати
знаком шани до попередників, а спроба порівнян
ня змісту цих збірок дозволяє зробити висновок
про наступність поколінь українських музеєзнав
ців, побачити зміни, що стались в теорії та прак
тиці музейництва.
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ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА!
Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету
імені Тараса Ш евченка напередодні 60-літнього ювілею та 170-річчя заснування
університету звертається до своїх випускників з проханням допомогти їй у збере
женні історичної пам ’яті.
Ми хочемо зберегти про кафедру, її викладачів та студентів - усе, навіть найдрібніше, що відтворює дух часу, думки та надії. Адже роки невпинно і незворотно
спливають, забирають з собою найпотаємніше, глибоке і суттєве, лишаючи наступним
поколінням поверхневе та загальне, гублять подробиці та історичність. Колектив
кафедри з любов’ю і шаною ставиться до всіх своїх випускників, незалежно від того
чи вдалося їм досягти певних результатів на ниві науки, чи вони були змушені,
за примхою долі, змінити напрям ки діяльності. Ми завжди раді і тим, хто все
своє ж иття зв’язав з найцікавішою, але і з найважчою, серед історичних наук й
досяг високих професійних успіхів, чиї творчі здобутки прославили власне ім ’я,
ім ’я свого Вузу, країни, і тим, хто просто сумлінно працював і працює у полі,
фондах, архівах, і тим, хто лише прагнув прилучитися до нелегкої археологічної і
музейної справи.
Сподіваємось, що кафедра археології та музеєзнавства (або і просто археологія
та музеєзнавство) залиш ила слід у вашому серці і добру згадку про часи навчання та
молодості. Можливо Ви згадаєте щось прикре і не дуже приємне. Ми в будь-якому
разі будемо Вам вдячні. Маємо надію, що Ваші спогади і пропозиції допоможуть
уникнути помилок у подальшій роботі кафедри, послугують її розбудові та розвитку,
стануть у нагоді майбутнім поколінням вчених та викладачів. Попри все, будьмо чес
ними та правдивими, як і належить справжнім історикам.
Ваші повідомлення та спогади, за згодою, будуть опубліковані, увійдуть до істо
ричного розділу в архіві кафедри, будуть використані при створенні нової експозиції
в музеї Історії університету.

З пошаною, співробітники кафедри археології та
музеєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Ш евченка

Просимо звертатись за адресою:
01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 162, 164;
телефон: 239-32-92
e-mail: arch@ univ.kiev.ua

ДАЙТЕ, БУДЬ-ЛАСКА, ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
Прізвище (і дівоче для жінок), ім ’я, по-батькові.
В якому році Ви вступили на історичний факультет, форма навчання.
Що Ви пам’ятаєте про вступні іспити, я к і предмети де і в яких аудиторіях здавали.
Я кий був конкурс, власні враження.
Я кі нормативні та спеціальні курси Вам викладали, як и х
пам ’ятаєте.

викладачів Ви

Коли і як Ви виріш или прийти саме на кафедру археології та музеєзнавства.
Про навчання на кафедрі:
я к і цікаві (нецікаві) курси Вам запам ’яталися;
чи достатньо було семінарських та практичних занять;
де проходили практичні заняття, в яких лабораторіях;
за яким и підручниками Ви навчались;
археологічна практика: місцезнаходження, об’єкт дослідження, керівники;
назви Ваших курсових та дипломної роботи;
археологічний гурток, наукові студентські товариства, цікаві зустрічі;
однокурсники, студентське ж иття;
самодіяльність: капусники, студентський фольклор, факультетські легенди та
анекдоти, яскраві враження;
Чи була кафедра такою, на яку Ви сподівалися. Чи все Вас задовольняло в учбовому
процесі та роботі кафедри. Щоб Ви впровадили або додали і започаткували, якби
були завідувачем кафедри, деканом, ректором, міністром.
Я кі власні речі або фото, пов’язані з знаменними подіями, Ви могли б передати
до музею.

Щ иро Вам вдячні!
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