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Актуальність розвідки полягає, насамперед, у тому, що, відій-
шовши від радянської ідеології, котра домінувала у суспіль-

стві, Літературно-меморіальний музей квартира Павла Тичини посту-
пово відновив свій статус гуманітарної інституції, в центрі котрої стоїть 
людська особистість власника житла П. Тичини. Об’єктивні процеси 
історії опосередковані, тому повернення до долі людини та життєвого 
шляху згодом зайняло домінуюче місце у музейній діяльності у всіх її 
вимірах. Будь-який музей – це історичний акт культури. Як зазначив 
Фрідріх Вайдахер, «Музеї є результатом унікальних культурних досяг-
нень, вони мають специфічне завдання, яке жодна інша установа не 
може в них відібрати: вони були створені для того, аби допомогти всім 
зацікавленим краще зрозуміти себе та своє місце у цьому світі» [1, с. 16]

Літературно-меморіальний музей-квартиру П. Тичини було від-
крито в Києві 26 січня 1980 року. Всьому цьому передувала Постано-
ва Ради Міністрів УРСР від 6 січня 1979 року про створення музею 
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[2, c. 1]. Ініціатива використання помешкання квартири поета П. 
Тичини як музейної установи належала П. Загребельному, який був 
секретарем Спілки письменників України.

Меморіальні музеї покликані не лише зберігати надбання ми-
нулого для наших нащадків, а й за допомогою комунікації – для по-
пуляризації і передачі інформації відвідувачам, через виставкову і 
просвітницьку діяльність. Тому ЛММК П. Тичини пропонує захо-
ди, а саме: екскурсійне обслуговування, презентації і експонування 
виставок на різні теми, проведення лекцій, надання консультацій 
та потрібних матеріалів, організацію й проведення масових заходів, 
прослуховування музики на святкові події, що проводяться в музеї 
[3, с. 17]. Однак експозиційна діяльність – один з основних напрямів 
діяльності музею, є основою музейної комунікації і базою для реалі-
зації культурно-освітньої діяльності музею.

Спочатку розглянемо визначення «експозиція». Саме слово «ек-
спозиція» походить від латинського слова exposition – виставляння 
на показ. В музеях експонати розміщуються за певною системою 
(типологічною, хронологічною та ін.) [4, с. 94].

Сучасні мистецтвознавці, науковці дають визначення, що пред-
ставляє собою експозиція – систематизоване за відповідним прин-
ципом розміщення експонатів (речей, художніх творів) для забезпе-
чення їх цілісного та послідовного сприйняття з метою вирішення 
поставленого творчого завдання.

Слід зазначити, що музейна експозиція має свою специфіку. 
Вона складається лише з музейних предметів, що мають певну су-
купність ознак і властивостей. Принципи побудови музейної ек-
спозиції зумовлюють не тільки групування та інтерпретацію екс-
понатів, а є основою визначення структури, порядку та характеру 
розподілу експозиції на теми, розділи, підтеми [5]. Музейні експо-
зиції розподіляють на постійні (котрі завжди експонуються) і тим-
часові. До тимчасових експозицій належать виставки, які можуть як 
бути стаціонарними, так і пересувними. Тимчасовий період експо-
нування проявляється складом експонатів. На виставках демонстру-
ються предмети з інших музеїв і приватних колекцій та експонати, 
що не можуть довго перебувати за межами фондосховищ– унікальні 
меморіальні речі, письмові джерела, акварелі.
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У ЛММК П. Г. Тичини  за минулий рік відбулися виставки 
«Павло Григорович перед об’єктивом», «П. Тичина і «Біла студія» 
М. Жука», «Два поети: Шевченко і Тичина», «Диво родинних виши-
ванок», «В сім’ї вольній, новій…», «Літо. Пляж. Тичина», «Збува-
ються мрії химерні, забуті...», «Коли вірити заборонено», «Сонячні 
кларнети» – столітній шлях», «Наш Київ». За характером експо-
зиційного матеріалу ці виставки поділялися на художні (на яких 
експонувалися твори образотворчого мистецтва), виставки фото, 
книг, речей.

Для відвідувачів пропонувалася перегляду виставка «Очі», ку-
ратором  якої була директорка Східноєвропейського Інституту ро-
звитку Мрідула Гош. У ході виставки експонувалися авторські фото 
В. Коливая та Ю. Камишного. У рамках виставки були реалізовані 
круглий стіл, присвячений культурі ненасилля у парадигмі М. Ган-
ді, лекції про Р. Тагора, культуру Індії, зокрема на закритті виставки 
відбувся показ індійських танців.

Також цілим  виставковим  проектом стала виставка вишива-
нок П. та  Л. Тичин «Диво родинних вишиванок». У виставковому 
залі  експонувалися особисті речі родини Тичин: вишитий рушник 
племінниці П. Тичини Наталії Зезуль, техніка стебловий шов 1964 р. 
(облікові  номери КВ 461 ІН 485), сорочка П. Тичини,  вишита  у  тех-
ніці хрестик на матеріалі льон 1950-х рр. (КВ 458 ІН 482); вишиванки  
Лідії Петрівни. Крім  вишитого вбрання родини  поета, експозицію  
доповнювали вишивані  речі старшого покоління співробітників 
музею. Виставка була побудована за тематичним  принципом і роз-
кривала традиції вжитку речей, прикрашених  вишивкою.

На виставках для перегляду відвідувачам були представлені фо-
тографії за різні періоди життя П. Тичини, офорти про Т. Шевченка, 
які були в П. Тичини, вишиванки котрі збереглися, літературні збір-
ки творчості авторства П. Тичини та ін.

На даний час музейній практиці відомі три основні типи музей-
них виставок: а) тематичні виставки, які мають в своїй основі пев-
ний сюжет; б) фондові виставки, що дають змогу відвідувачам знай-
омитися з маловідомими і мало доступними колекціями; в) звітні 
виставки, які створюють після реставраційних робіт, за підсумками 
комплектування фондів – виставки нових надходжень.
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Частина експозиційної роботи у музеях передбачає створен-
ня виставок. Виставки для відвідувачів передбачають доступність 
і суспільну значущість музейних фондів, долучають до наукового і 
культурного обігу пам’ятки, що перебувають в приватних колекціях, 
сприяють вдосконаленню методів експозиційної і культурно-освіт-
ньої роботи музею, розширюють діяльність.

У якості експонатів можуть виступати і копії оригіналів. Така 
сукупність музейних предметів, їх копій і моделей науково-допом-
іжних матеріалів і текстів називається експозиційним матеріалом. 
Експозиція складається з тематичних частин, котрі пов’язані між 
собою і складають її тематичну структуру.

Перейдемо до проблематики, зазначеної в темі нашого дослід-
ження. Створення експозиції – це процес добору та логічної науко-
вої компіляції експонатів, що складається з кількох технологічних 
етапів.

Перший етап формування меморіальної музейної експозиції 
має науково-концептуальний характер. Дирекція та відповідальні 
експерти музею на цьому етапі генерують ідеї щодо вигляду та змі-
сту майбутньої експозиції, особливостей її компонування і розмі-
щення. Всі ідеї формуються в одну концепцію і вже в руслі цієї кон-
цепції триває науковий пошук та здійснюються додаткові експертні 
дослідження, аналізуються наявні в музейному фонді експонати.

Проектування експозиції відбувається за трьома напрямами: 
науковим, художнім та технічним [6, с. 3].

У науковій концепції визначається тема і провідна ідея екс-
позиції, мета та методи її досягнення, вимоги до архітектурно-ху-
дожнього вирішення й експозиційного устаткування; визначається 
місце спланованої експозиції в системі експозицій музею. Після по-
годження наукової концепції або паралельно з нею розробляється 
художня концепція.

В архітектурно-художній концепції експозиції закладена основ-
на художня ідея, палітра художніх образів, в яку втілюють наукову 
концепцію, визначається модель будівництва експозиції, задаються 
тонально-кольорові та дизайнерські рішення.

Технічне оформлення експозиції передбачає розробку проектів 
сучасного експозиційного устаткування та технічних засобів (зву-
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кові ефекти, світлоілюмінація, підсвітка та ін.). Сучасні технічні за-
соби є важливим чинником для сприйняття експозиції, що дає змогу 
впливати на емоційний стан відвідувачів.

Наступний етап діяльності музейних працівників – це розробка 
тематично-експозиційних планів, найскладніший та найтриваліший 
за часом етап формування експозиції.

В експозиції експонати можуть групуватися по-різному. Тради-
ційно у вітчизняному музеєзнавстві виділяють такі основні методи 
експонування: а) систематичний; б) ансамблевий; в) ландшафтний; 
г) тематичний.

Систематичний метод експонування передбачає відбір, розмі-
щення і інтерпретацію однорідних предметів відповідно до кла-
сифікаційної системи конкретної наукової дисципліни або галузі 
виробництва. В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. в Західній Європі з’явилися 
перші експозиції музеїв, що розміщувалися просто неба. Ансамбле-
ва експозиція зберігає або реконструює на основі точних наукових 
відомостей реально існуючу або типову для певної епохи соціокуль-
турну обстановку.

Ансамблева експозиція характерна для меморіальних музеїв, 
для музеєфікованих пам’ятників культури і історії – садиб, пала-
ців, селянських хат. Прикладом можуть бути історичні інтер’єри 
або їх фрагменти, що відтворюються в музеях гуманітарного і при-
родно-наукового профілю. Структурною одиницею ансамблевого 
показу є експозиційний комплекс, який зберігає або реконструює 
середовище існування музейних предметів. Він може складатися з 
різних експонатів – зброї, меблів, одягу, виробів декоративно-при-
кладного мистецтва образотворчих і письмових матеріалів. В дано-
му комплексі відтворюється типові зв’язки і стосунки або реальні 
між предметами, за своїм змістом і візуальному сприйнятті він за-
вершений.

Ансамблеві експозиції найбільше поширилися у світовій музей-
ній практиці, бо вони легко сприймаються відвідувачами, викли-
кають інтерес і сильні емоції. Також паралельно сформувалися і 
ландшафтні експозиції, що відтворюють взаємозв’язки і взаємоза-
лежність природних компонентів. В їхній основі знаходяться біогру-
пи і ландшафтні діорами. Для біогруп з птицями і гніздами росли-
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ни, грунт збирався з одного місця, а молоді і старі птиці – з одного 
гнізда.

Тематичною називають експозицію, що за допомогою експо-
натів розкриває певну тему, проблему, сюжет, створює музейний 
образ подій або явищ, що відображаються. Основною одиницею те-
матичної експозиції є тематико-експозиційний комплекс, що скла-
дається з групи предметів різних типів: образотворчих матеріалів, 
речей, документів. З 1930-х років такий метод експонування став 
переважаючим в радянських музеях і на даний час є провідним в 
більшості для історичних і краєзнавчих музеїв.

При створенні експозиції ЛММК П. Тичини було створено лі-
тературну експозицію, яка розміщувалась в одній з кімнат та перед-
покої. Вона знайомила відвідувачів з життям і творчістю П. Тичи-
ни. Багато експонатів унікальні: перші видання творів поета, його 
портрети різних часів, портрети художників, письменників, інші 
твори образотворчого мистецтва, документи, нагороди, автографи, 
особисті речі. Представлені перші збірки віршів: «Сонячні кларне-
ти» (1918), «Плуг» (1920) «Замість сонетів і октав» (1920), «Чернігів» 
(1933), в якій «оспівано героїку революційного перетворення жит-
тя» [7, c. 8-9].

Багато документів і матеріалів розкривають громадську і дер-
жавну діяльність П. Г. Тичини, його роботу на посадах Народного 
Комісара (1943-1944) і Міністра освіти УРСР (1944-1948), Голови 
Верховної Ради УРСР, заступника Голови Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР тощо.

Особливе місце в експозиції відводиться текстам. За своїм 
змістом вони створюються однозначними, зрозумілими, лаконіч-
ними і доступними для всіх категорій відвідувачів. Тексти розділя-
ються на: провідні, заголовні, пояснювальні, етикетаж і покажчики. 
Однак у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини в 
м. Києві тексти інформування біля експонатів не використовують 
для збереження меморіальної квартири, що була за життя поета П. 
Тичини.

У музейній галузі зараз у теорії та практиці доводиться часто 
чути слово «інновації». Поняття музейних інновацій можна роз-
глянути як у вузькому, так і широкому розумінні. У широкому ро-
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зумінні музейні інновації представляють докорінне переосмислення 
існуючих музейних практичних підходів, місця та ролі музеїв у су-
спільстві і культурі, що являється рушієм еволюції музею особли-
вого історично-культурного феномену, дозволяє йому відповідати 
на виклики сучасності й залишатися актуальним для відвідувачів. 
Прикладом подібного інноваційного розвитку стала поява і станов-
лення у середині 1980-х років нової музеології. Еволюція поглядів 
на суспільне призначення музею сприяла утворенню нової музейної 
ідеології, системи уявлень про музей як соціокультурний інститут, 
здатний виконувати більшу перетворюючу роль в суспільстві. Му-
зей почали сприймати не як науково-дослідний центр і сховище му-
зейних експонатів, а в першу чергу – як інструмент культурних й со-
ціальних перетворень, установу, яка слугує конкретним міським та 
сільським громадам. Такий музей дозволяє відвідувачам не просто 
отримати абстрактні знання або естетичні враження, а відчути при-
четність до історії та самобутності своєї власної громади [8, с.104].

Інноваційний аспект нової музеології полягав у перевазі со-
ціальної місії музеїв над їхніми традиційними функціями (експону-
вання музейних колекцій, забезпечення належних умов зберігання, 
обслуговування відвідувачів тощо)

Поняття інновації у вузькому розумінні можна звести до викори-
стання інтернет-ресурсів, аудіовізуальних, мультимедійних засобів у 
масовій та фондовій роботі музею. Цифрові технології в експозицій-
ному просторі музею використовуються у двох аспектах: у вигляді 
технічної апаратури та як експонати, музейні предмети. У першому 
випадку інноваційний потенціал технічної апаратури слугує для роз-
криття сценарію експозиції, а цифрове обладнання виконує допом-
іжну роль (інформаційні кіоски, цифрові етикетки, звукові ефекти 
та ін.). У другому випадку цифровому обладнанню або цифровому 
твору відводиться головна роль [9, с.14-15]. У такому контексті муль-
тимедіа в музеї стають самостійним об’єктом мистецтва.

Важливою особливістю меморіальної експозиції є не відтворен-
ня, а створення всіх умов із застосуванням сучасних технологічних 
засобів для її збереження експонатів побуту, життя наукових та мис-
тецьких уподобань господаря помешкання П. Г. Тичини геніального 
художника, музиканта, поета ХХ ст.
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