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Крізь призму окремих здобутків у діяльності науково-дослідного відділу 
«Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини нового та новітнього 
часу» окреслено специфіку його роботи як одного з осередків історико-архітек-
турних досліджень у заповіднику. Розкрито магістральні напрями функціонуван-
ня відділу в сферах науково-дослідної, науково-освітньої, виставкової, видавничої 
роботи та інші форми його діяльності. Визначено основні аспекти продовжен-
ня співробітниками науково-дослідного відділу традицій вивчення пам’яток 
архітектури та популяризації народного мистецтва, закладених свого часу  
В. Заболотним.
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яслав», архітектор В. Заболотний, історія пам’яток архітектури, методики 
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Здійснення окреслених у попередній публікації автора трансформаційних 
процесів у роботі нової структурної одиниці від самого початку потребувало 
адаптації наявних напрацювань та наукового потенціалу співробітників відділу 
до визначених завдань, а також вироблення і застосування актуальних методів і 
методик у всіх спектрах оновленої проблематики досліджень [22].

Першим кроком, що заклав основи повноцінного функціонування науко-
во-дослідного відділу «Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини 
нового та новітнього часу», стала розробка наукового обґрунтування його ство-
рення, узагальнені положення якого знайшли висвітлення на шпальтах профіль-
ного фахового видання [22]. Концептуальні засади цього документа спиралися 
на результати проведеного аналізу діяльності НІЕЗ «Переяслав» за минулі роки 
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й базувалися на пріоритетах оптимізації науково-дослідного та організаційного 
складників його роботи.

Від моменту створення відділу його основна діяльність була спрямована на 
заповнення наявних прогалин у вивченні історії нерухомих пам’яток унікаль-
ного архітектурного комплексу заповідника та проведення всебічного студі-
ювання інтелектуальної спадщини видатного українського зодчого ХХ ст. –  
В. Заболотного.

Важливий сегмент роботи відділу в руслі оновленої проблематики був 
пов’язаний із початком розробки його співробітниками профільних наукових 
тем, серед яких: «Пам’ятки традиційного народного житлово-господарського 
будівництва кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у комплексі Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини» (С. Авраменко) та «Архітектурне обличчя 
Переяслава на зламі тисячоліть» (Н. Костенко) [33; 34, 71]. Процесу остаточної 
кристалізації магістральних напрямів у дослідженнях новоствореної структур-
ної одиниці передували етапи наукового пошуку, пов’язані з поступовою адапта-
цією попередньо розроблюваної завідувачем відділу наукової теми «Теоретичні 
засади музейної діяльності: традиції та новаторство» до тематики історії архітек-
тури [5; 14; 15; 17–19; 23; 27]. Це характерно виявилось на прикладі простеження 
еволюції концепцій архітектурного образу музею упродовж ХХ ст. Зокрема, 
результати роботи над цією проблемою сформували осібний напрям наукових 
студій, окремі матеріали яких були апробовані під час виступу на міжнародній 
конференції та опубліковані в зарубіжному виданні [11].

Розв’язання вже окреслених вище дослідницьких завдань на базі Мемо-
ріального музею академіка В.Г. Заболотного дало змогу встановити ступінь 
репрезентативності висвітлення в його експозиції основних етапів архітектур-
ної діяльності зодчого. Виявлені у процесі проведеної роботи прогалини стали 
підґрунтям для визначення пріоритетних напрямів дальших наукових розробок. 
Як наслідок  – студії в цьому руслі вилилися в окремий комплексний проєкт, 
що став важливим сегментом осягнення рубіжних періодів творчого шляху 
архітектора. Представлений у різних форматах, він презентував першу спробу 
створення цілісної картини історії розробки та втілення В. Заболотним проєктів 
архітектурних об’єктів у м. Київ, здійснену очільником нового науково-дослід-
ного відділу. Різні аспекти зазначеної досліджуваної проблематики були апробо-
вані під час виступів на наукових конференціях та відображені в циклі наукових 
і науково-популярних публікацій [7; 8; 20; 21; 28].

Важливим складником проведення дослідження та здійснення фотофікса-
ції стала чітка ідентифікація адрес і місць розташування як зведених за проєк-
тами архітектора будівель, так і тих, які нині споруджені на ділянках, де мали 
б стояти запроєктовані ним об'єкти. Також було створено перелік усіх установ, 
організацій та закладів, що тепер перебувають у цих будівлях. Уточнено назви 
архітектурних проєктів, їх датування, авторів та співавторів. Для вирішення 
цих завдань було застосовано спеціально розроблену завідувачем відділу мето-
дику використання інформаційних технологій у музейних закладах на прикладі  
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дослідження та ідентифікації архітектурних об’єктів, запроєктованих академі-
ком В. Заболотним. Тези, що розкривають зміст цієї методики, були виголошені 
автором перед іноземними й українськими колегами на Міжнародній конферен-
ції «Діалог двох культур – 2017» та опубліковані в закордонному виданні [12].

Основні принципи згаданої методики втілились і під час проведення на базі 
Меморіального музею академіка В.Г. Заболотного теоретичних та практичних 
занять з учнями київської гімназії № 153 ім. О.С. Пушкіна, на яких було про- 
демонстровано віртуальну екскурсію на тему «Реалізовані та нереалізовані 
проєкти академіка В.Г. Заболотного на електронній мапі Києва». Крім того, 
важливим складником зазначених тематичних занять було здійснення аналізу як 
основних принципів побудови експозиції на прикладі конкретного меморіаль-
ного музею, так і загальних підходів в організації музейної справи на сучасному 
етапі. На основі здобутих під час занять знань було проведено порівняльний 
аналіз процесу проєктування та реалізації задумів В. Заболотного в м. Києві в 
умовах радянської дійсності [4].

Узагальнюючим результатом наукових розвідок у цьому напрямі стало 
простеження еволюції стилів архітектора: від конструктивізму, в якому він 
виконував свої перші конкурсні роботи ще в студентські роки, до необароко, що 
найхарактерніше розкрилось у конкурсному проєкті Тріумфальної арки в м. Київ 
1954 р., ставши яскравим утіленням української національної традиції в архі-
тектурі радянського періоду. Також на прикладі останніх реалізованих проєктів  
В. Заболотного виявлено вплив архітектурного доробку зодчого на оформлення 
образу сучасних майдану Незалежності та Європейської площі.

Частково розробка зазначеної проблематики знайшла відображення в  
науково-популярному виданні «Задум та реальність (з історії проектів Володи-
мира Заболотного у м. Києві)», присвяченому 120-й річниці від дня народження 
видатного українського архітектора [9]. У контексті відзначення цієї дати мате-
ріали видання у форматі мультимедійних доповідей презентувалися на таких 
заходах, як: Міжнародний форум «Діалог двох культур – 2018»; захід на базі 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», присвячений 120-й річниці від дня народження Воло-
димира Заболотного, та XIII Заболотнівські читання, під час яких також було 
продовжено традицію співпраці меморіального музею з Державною науковою 
архітектурно-будівельною бібліотекою імені В.Г. Заболотного, заснованою свого 
часу зодчим [13; 16; 25].

Представлені в науково-популярному виданні відомості спрямовані на акту-
алізацію творчої спадщини архітектора В. Заболотного в нетиповому форматі. 
Найперше – зібрані дані в поєднанні з викладом цікавих історичних фактів та 
акцентами на особливостях архітектурних рішень включають повний перелік 
закладів харчування, туристичних і рекламних агенцій, магазинів, музеїв, офісів 
торгових, юридичних та страхових компаній, театрів і філармоній, салонів, 
студій і павільйонів різного профілю, перукарень, клінік і медичних центрів, 
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вишів, охоронних агентств, редакцій журналів та видавництв, майстерень, 
парків, ботанічних пам’яток, а також міністерств і низки державних установ, 
урядових та неурядових організацій тощо. У переліку особливе місце посідає 
будинок українського парламенту – перлина творчості В. Заболотного. У виданні 
текстова інформація скомпонована окремим блоком у стисненому, реферованому 
вигляді й організована відповідно до послідовності викладу зображувальних  
матеріалів [9, 34–39].

Саме перелічені заклади, установи й місцевості виступають потенційним 
предметом зацікавлення тих осіб, які у своєму житті безпосередньо чи опосеред-
ковано з ними взаємодіють. Це стосується й визначних місць, де розміщені архі-
тектурні пам’ятки та домінанти, пов’язані з представленими у виданні проєк-
тами. Знаменно, що більшість із них є яскравими й упізнаваними візитками 
центральної частини столиці України. Реалізація науково-популярного видання 
у торгових точках заповідника втілює маркетинговий механізм розширення 
контингенту відвідувачів Меморіального музею академіка В.Г. Заболотного 
методом опосередкованого ангажування в його проблематику тих груп соціуму, 
які зазвичай не входять до цільової аудиторії музеїв такого типу [16, 381–382].

Отже, матеріали видання відображають новітні тенденції в туристичній та 
музейній сферах і презентують запропонований автором концепт актуалізації та 
популяризації архітектурної спадщини. Виступаючи водночас каталогом одно-
йменної виставки, науково-популярне видання є зразком музейного продукту, 
представленого у форматі «Візьми виставку з собою». Ця виставка була розроб- 
лена й створена в Меморіальному музеї академіка В.Г. Заболотного його спів-
робітниками А. Кузьменком та Н. Костенко і присвячена 120-й річниці від дня 
народження архітектора [10]. Про її відкриття завідувач відділу розповів на радіо 
«Культура» у програмі «Культура.Live» [35].

У контексті відзначення річниці від дня народження видатного переяславця 
актуальним став і міжнародний діалог науковців НІЕЗ «Переяслав» (О. Коли-
бенко, Т. Нагайко, А. Кузьменко, Н. Костенко) з кандидатом наук, докторантом 
Інституту фізичної хімії Польської академії наук Ясугіро Іґараші, що відбувся 
в березні 2018 р. на базі меморіального музею. Під час зустрічі гість із Японії 
ознайомився в експозиції музею з багатою творчою та науковою спадщиною 
видатного українського зодчого, на прикладі якої відкрив важливі тенденції 
розвитку української архітектури та містобудування у 1920–1960-х рр. Зокрема, 
для іноземного науковця актуальною виявилася інформація про розроблені під 
керівництвом В. Заболотного технології будівництва в аспекті використання 
доступних та екологічно чистих матеріалів, які в умовах обмежених ресурсів та 
фінансування часто випереджали час [31].

У процесі роботи японський учений оцінив персональний внесок зодчого у 
збереження культурних надбань. Зокрема, в меморіальному музеї він представ-
лений унікальною колекцією оригінальних предметів, зібраних В. Заболотним, 
у якій особливе місце належить роботам японських майстрів і митців. Тому  
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ключовими моментами діалогу стали спільне обговорення й аналіз саме цієї 
колекції. У форматі обміну досвідом науковцям НІЕЗ «Переяслав» вдалося отри-
мати цінні відомості від безпосереднього носія японської культури про місце 
зазначених предметів у мистецтві Країни Вранішнього Сонця, традицію їх вико-
ристання на сучасному етапі, а також умови й середовище побутування. Було 
уточнено символіку розпису й оздоблення вказаної групи експонатів та прочи-
тання назв окремих музейних предметів, що презентують традиційні зразки 
образотворчого мистецтва Японії тощо. Отже, колекція меморіального музею, 
будучи представленою саме в регіоні, є важливим підґрунтям для розширення 
ареалу осередків міжкультурної комунікації на міжнародному рівні [31].

Вагомим внеском у науково-дослідну роботу Меморіального музею акаде-
міка В.Г. Заболотного після його виходу зі структури відділу стали підготовка й 
оприлюднення провідним науковим співробітником І. Черняк монографічного 
видання на тему «Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович 
Сокальський», написаного у співавторстві [32]. Результати цієї праці ґрунтуються 
на позиціях захищеного авторкою дисертаційного дослідження [37]. Монографія 
містить цінні методичні напрацювання й підходи щодо роботи з бібліотечним 
фондом. Це особливо актуально в контексті вивчення та систематизації колекції 
унікальних книг і матеріалів із питань архітектури та мистецтв, що зберігаються 
в меморіальному музеї.

Однією з ефективних форм науково-освітньої роботи відділу було й донині 
залишається прочитання авторських лекцій його співробітниками. Наприклад, 
у лекції «Академік В.Г. Заболотний – життєвий шлях та внесок у архітектурну 
спадщину», старший науковий співробітник Н. Костенко розглядає значення 
архітектурної і творчої спадщини видатного українського зодчого крізь призму 
розкриття основних віх його педагогічної, архітектурної та мистецької діяльності.

У лекції «Церковнопарафіяльні школи на Переяславщині кін. XIX – поч.  
XX ст.» молодший науковий співробітник С. Авраменко висвітлює основні етапи 
й особливості функціонування шкіл цього типу в регіоні впродовж зазначеного 
періоду. Лекція знаменувала перехідний період у процесі зміни тематики ново-
створеного відділу.

У межах співпраці НІЕЗ «Переяслав» та військової частини А3085 Сухопут-
них військ Збройних сил України А. Кузьменком були прочитані лекції на тему 
«Історія реалізації архітектурних проєктів Володимира Заболотного у м. Києві». 
Викладені перед широкою аудиторією військовослужбовців матеріали, що 
спиралися на результати проведеного автором наукового дослідження, висту-
пили ефективним засобом популяризації як архітектурної спадщини видатного 
переяславця, так і меморіального музею зокрема [26].

Науково-дослідний відділ систематично долучається до проведення заходів 
із вшанування пам’яті М. Сікорського. Традиційним стало прочитання на базі 
об’єктів відділу лекцій-екскурсій, які розповідають про внесок патріарха музей-
ної справи в процес музеїфікації цих пам’яток у комплексі заповідника. Одним із 
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прикладів такої форми музейної комунікації було проведення завідувачем відділу 
лекції-екскурсії для студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григо-
рія Сковороди» на тему «Меморіальний музей академіка В.Г. Заболотного в житті 
Михайла Сікорського» [2]. У схожому форматі пройшла й лекція-екскурсія для 
представників місцевого МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у  
м. Київ та Київській області за участю співробітників Міського центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді і працівників ПрАТ «Київобленерго» [6].

Під час занять співробітники відділу А. Кузьменко і Н. Костенко охарактери-
зували неоціненний внесок М. Сікорського у виявлення потенціалу меморіальних 
предметів, пов’язаних із життєвим шляхом архітектора в аспекті їх музеїфікації. 
У цьому контексті було окреслено основні етапи створення й функціонування 
музею та формування його зібрання. Окремо було розглянуто епізоди залучення 
В. Заболотного до спільної роботи під час розкопок у м. Переяслав-Хмельниць-
кий у 1950-х рр. як фахівця з питань давньоруських архітектури й мистецтва.

Започаткована свого часу В. Заболотним ініціатива з відродження україн-
ського народного мистецтва знайшла продовження в одному з проєктів, розроб- 
лених на базі меморіального музею. Зокрема, його головним завданням була попу-
ляризація давнього українського художнього промислу – гутництва. Проєкт став 
репрезентативним прикладом утілення одного з фундаментальних принципів 
професійної діяльності В. Заболотного, який полягав у викладенні ґрунтовних 
знань традицій народної художньої творчості в новітніх творах мовою сучас-
ності. Саме цей принцип характерно реалізувався в унікальних роботах майстрів 
Київського заводу художнього скла, що зберігаються у фондах заповідника.

Підсумком зазначеного проєкту став вихід альбому «Художнє гутне скло з 
фондової колекції НІЕЗ “Переяслав”», підготовленого А. Кузьменком та І. Гайда-
єнком [24]. У виданні здійснено спробу інтерпретації виробів згаданого заводу як 
творів мистецтва. На прикладі проаналізованих музейних предметів продемон-
стровано напрями роботи, техніки та стилі, характерні для творчості київських 
художників у 1970–1980-х рр. Запропонований в альбомі авторський розгляд 
образів предметів, залежно від їхньої тематичної спрямованості, реалізовано 
як крізь призму філософії актуальних тенденцій у сучасній науці, так і в аспекті 
вираження ментальних рис українського народу, які ґрунтуються на глибоких 
традиціях, закарбованих у багатій спадщині його культури.

Загалом альбом є відображенням концепції виставки «Світ скляних фанта-
зій» (з фондової колекції НІЕЗ “Переяслав”)», створеної та продемонстрованої 
Н.  Костенко й А. Кузьменком у Меморіальному музеї академіка В.Г. Заболот-
ного [29]. Наукові результати цього видання попередньо були апробовані у фахо-
вій публікації з мистецтвознавства [30]. Така ініціатива зробила свій посильний 
внесок у процес оцифрування музейних предметів заповідника, що є однією зі 
стратегій його роботи.

Вагомим внеском у справу популяризації меморіального музею на загально-
державному рівні стало експонування полотен – проєктів В. Заболотного з його 
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колекції на унікальній масштабній виставці «Відбудова Хрещатика: конкурс та 
проектування», яка демонструвалася в 2018–2019 рр. у Національному заповід-
нику «Софія Київська» [1].

Тяглість традицій вивчення, розвитку та популяризації народного декора-
тивно-прикладного мистецтва, закладених В. Заболотним, знайшла відображення 
у виставці «Душа моя писанка» [36]. Її культурно-просвітницька місія полягала 
в підтримці творчої ініціативи місцевих майстрів та популяризації їхнього 
доробку на базі Меморіального музею академіка В.Г. Заболотного. Виставка, 
створена у 2019 р. співробітниками відділу Н. Костенко та А. Кузьменком, проде-
монструвала все різнобарв’я регіональних традицій українського писанкарства,  
відродженого у світі мистецьких робіт Капітоліни Шевченко.

Співробітники відділу також долучаються до розробки наукової бази для 
проведення реставраційно-ремонтних робіт на архітектурних пам’ятках запо-
відника. Зокрема, з метою остаточної ідентифікації автентичного кольору стін 
пам’ятки культурної спадщини місцевого значення «Школа з с. Велика Каратуль 
Переяслав-Хмельницького району Київської області. 1904 р.» завідувач відділу 
на основі проведеного наукового пошуку підготував обґрунтування вибору 
кольору фарби для нанесення на стіни обстеженої пам’ятки під час проведення 
на ній реставраційно-ремонтних робіт [3, 3].

Отже, здійснений огляд основних аспектів роботи відділу продемонстрував 
досить широкий спектр напрямів його діяльності. Окремі з них успадковано з 
проблематики попередніх досліджень, інші студії пройшли шлях поступової 
еволюції від музеєзнавчої проблематики до тематики історії архітектури. А магі-
стральні напрями діяльності структурної одиниці переважно були пов’язані з 
розробкою наукових тем у руслі оновленої проблематики відділу та започатку-
ванням кардинально нових підходів і методик у його роботі.
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