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«Я весь час хотів зробити якомога краще, – говорить Яків Гордійович. — Бо це я робив для 
народу, для поколінь. І хай оцінять мою роботу відвідувачі. Я любив творити».
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У статті висвітлюється історія створення археологічного розділу Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» впродовж 60–90-х рр. ХХ ст. та визначальний внесок 
М. І. Сікорського в його започаткування і розбудову.
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Європейська і вітчизняна пам’яткоохоронна та музейна справа 1960–1970-х рр. 
характеризуються хвилею масового зацікавлення археологією та поширенням прогресивної 
ідеї створення археологічних музеїв нового типу: музеїв-заповідників та музеїв просто неба. 
Розробляються наукові концепції створення музеїв просто неба різного виду та типу: історико-
культурні; історичні; історико-архітектурні; етнопарки; народної архітектури-«скансени»; екомузеї; 
історико-археологічні; архітектурно-археологічні; природничо-археологічні; геолого-археологічні; 
археологічні та інші. У 1980–1990-х рр. дослідниками-музеєзнавцями було запропоновано 
використовувати термін «археологічний скансен» – згодом термін набув поширення у працях 
багатьох дослідників, фахівців музейної та пам’яткоохоронної справи [9, с. 135-150; 10, с. 7].

Археологічний розділ Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 
у складі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» нині є поки-що єдиним 
археологічним музеєм-скансеном в Україні, який відповідає основним ознакам запропонованої 
класифікації [27, с. 146, 28; 29, 85]. Його створення фактично збіглося у часі з початком 
розбудови етнографічного музею просто неба: у 1964 р. була встановлена перша споруда 
дерев’яної народної архітектури – гамазей 1889 р. із с. Пристроми на Переяславщині. У 1966 р., 
у музеї з’являється реконструкція першого археологічного об’єкту – житла ХІ ст. з розкопок 
давнього Переяслава. 

Початковий період створення музею на етапі зародження ідеї та вирішення організаційних 
питань частково висвітлений у публікаціях співробітників заповідника та краєзнавців 
Переяславщини [6, с. 92-97; 7, с. 73-138; 18; 38]. Проте залишається ще багато білих плям та 
суперечливих свідчень. На жаль, документів про перші кроки створення археологічної експозиції 
музею, його відправну наукову концепцію та про наукові задумки, вкрай мало. Але той факт, 
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що перші археологічні об’єкти з’явилися приблизно в один час з етнографічними, підтверджує 
первинний замисел переяславського музею просто неба, як такий, що включав у себе пам’ятки 
найдавніших історичних періодів. 

У кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. місцевий краєзнавець Єфрем Федотович Іщенко 
виношував ідею створення музею нового типу під назвою «Лісопарк-музей народної історії України 
просто неба». Вже у 1961 р. у начерку запропонованої ним концепції нового музею прозвучало: 
«…На зримих образах основних форм господарської діяльності людей показати історію розвитку 
екології людини…, закономірності змін соціально-економічних формацій людського суспільства, 
починаючи від первісного суспільства і до соціалістичного суспільства» [6, с. 93-94]. Ідеї 
талановитого краєзнавця попали на підготовлений ґрунт: і сам задум, і практичну справу її втілення 
підхопили переяславські музейники, зокрема Михайло Іванович Сікорський та Михайло Іванович 
Жам, які схилялися до створення етнографічного музею під відкритим небом типу «скансену». Вони 
жваво цікавилися новітніми віяннями у європейському музеєзнавстві, зокрема досвідом створення 
етнографічних та археологічних музеїв просто неба у Польщі, про яке дізналися з повідомлень 
у польських ЗМІ за 1962 р. [7, с. 82]. Близьке спілкування з багатьма археологами, які працювали 
у Переяславі, досліджуючи його пам’ятки, кристалізувало практичні задумки та наукові концепції 
по створенню археологічного скансена. (Рис. 1). Підходи переяславських музейників до цієї нової 
на ниві вітчизняного музеєзнавства, методично й практично не розробленої справи, виявилися 
творчими й оригінальними. У 1963 р. була утворена вчена рада на чолі з М. І. Сікорським по 
розробленню проекту парку-музею під відкритим небом, до якої увійшов відомий археолог Роман 
Олександрович Юра. Впродовж багатьох років він проводив розкопки у Переяславі (1959–1966 рр.), 
мав щирі дружні стосунки з М. Сікорським. (Рис. 2). У концептуальні засади та структуру проекту 
нового музею увійшов археологічний розділ. У 1966 р. до вже наданих під музей 5 га (1963 р.) 
було додатково виділено 2 га землі, які й були використані для розміщення новостворюваного 
експозиційного відділу [11, с. 130]. Для археологічного розділу була надана ділянка у найвищій 
частині музейної території – високе плато над долиною Дніпра та Трубежу, де згодом археологами 
заповідника були досліджені археологічні пам’ятки: кургани та поселення епохи бронзи, 
могильники та поселення черняхівської культури, давньоруського часу, ХVІІ–ХVІІІ ст. З краю 
плато відкриваються краєвиди Дніпровської заплави та панорама міста Переяслава з його давнім 
дитинцем, «окольним градом» та «передгороддями», розміщеними в заплаві Трубежа (урочище 
Луг та Оболонь). На території урочища Гора вчені визначають найвірогідніше місце знаходження 
літописного «Красного двору» переяславського князя Всеволода Ярославовича.

Натхненні новими ідеями музеєтворення, два ентузіасти археології у 1966 р. на території 
Етнографічного парку (згодом Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини) 
відтворили перший археологічний об’єкт у вигляді реконструкції напівземлянкового житла ХІ ст., 
розкопаного Р. О. Юрою на посаді давнього Переяслава (1965 р.) [36; 37]. Автори проекту 
М. І. Сікорський та Р. О. Юра в основу своєї реконструкції поклали напрацювання російського 
дореволюційного науковця, архітектора М. В. Красовського з вивчення давньоруського дерев’яного 
житла: запропонований у свій час архітектором варіант реконструкції давньоруського житла чітко 
проглядає у споруді, зведеній на території музею [8, с. 213, рис. 130]. (Рис. 3). У сучасних фахівців 
виникли суттєві зауваження до здійсненої реконструкції, що не завадило їй залишатися протягом 
десятиліть одним з найбільш знаних об’єктів огляду. 

Реконструкція житла ХІ ст. із Переяслава з відтвореним інтер’єром згодом виявилась одним 
з багатьох варіантів музеєфікації пам’яток археології на території новоствореного музею просто 
неба. Ініціатор, організатор, а часто й безпосередній учасник, М. І. Сікорський був локомотивом 
створення археологічного розділу просто неба, повсякчас проявляючи новаторське, неординарне 
бачення музеєзнавчих проблем, що виникали у ході практичного здійснення глобального задуму. 
Він залучав до цієї роботи спеціалістів різних профілів, і в першу чергу науковців-археологів та 
практиків-реставраторів. Дещо пізніше з поступовою розбудовою Музею народної архітектури та 
побуту та появою нових музеєфікованих археологічних об’єктів вималювалася струнка концепція 
співіснування археології, етнографії та численних тематичних музеїв в одній музейній експозиції, 
яка сформульована наступним чином: «…Розвиток еволюції народного житла і домашнього вогнища 
від періоду пізнього палеоліту до української хати початку ХХ ст.; матеріальної культури – від 
кам’яних ножів палеоліту і знарядь епохи феодалізму до новітніх космічних досягнень; мистецтва – 
від кам’яних скульптур кочівників до високохудожніх творів народних художників; світогляду – від 
первісних вірувань, глибоку віру в Бога і науковий атеїзм до повернення до загальнолюдських 
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моральних цінностей». (З тексту екскурсії по Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини). В структурі музею експозиційний розділ «Матеріальна культура найдавнішого 
часу» стає відправним, покликаним надати початковий імпульс творчого, пізнавального сприйняття 
всієї експозиції.

Безсумнівно, саме виходячи з намічених перспектив, у 1966 р. музей зініціював розкопки 
кургану «Хрест», який знаходився поблизу території, виділеної під експозицію. Розкопки цікавої 
пам’ятки провів науковий співробітник Інституту археології АН УРСР Анатолій Павлович Савчук, 
який очолив експедицію Переяслав-Хмельницького державного історичного музею [22]. (Рис. 4). 
У результаті досліджень розкрите рідкісне поховання епохи середньої бронзи сер. ІІ тис. до н. е. 
(бабинської археологічної культури), яке знаходилось на дні глибокої (3 м) прямокутної ями 
великих розмірів. (Рис. 5). Одразу після завершення польових досліджень реставратори музею 
приступили до спорудження оригінального перекриття, спочатку дерев’яного. Пізніше (1969 р.) 
приміщення над похованням, викопане у товщі земляного насипу, було перекрите залізобетонними 
плитами, по периметру утвореної камери залишена неширока площадка для огляду. Насип кургану 
був відновлений музейними працівниками здебільшого вручну, до оглядової камери у насипу 
влаштований прохід-дромос, згодом укріплений кладкою з каміння. У науковому звіті А. П. Савчука 
фотографічно зафіксовані деякі стадії розкопок і послідуючої музеєфікації, автором якої був 
М. І. Сікорський. (Рис. 6, 7). Створення експозиції «Курган «Хрест»» найбільш прийнятним для 
археологічних пам’яток способом in situ, стало ще одним варіантом музеєфікації, з використаних 
будівничими переяславського музею просто неба. Великою проблемою охорони та збереження 
пам’ятки донині залишається факт розміщення об’єкта за межами музейної території.

Ще оригінальнішою виявилися ідея музеєфікації житлово-господарського комплексу з 
розкопок пізньопалеолітичної стоянки (15–10 тис. років тому), відкритої в 1953 р. у с. Добраничівка 
Яготинського району Київської обл. У 1967 р. археологічна експедиція Інституту археології 
АН УРСР, очолювана Іваном Гавриловичем Шовкоплясом, відновила дослідження пам’ятки, 
розкопавши житлово-господарські комплекси з кількох ям, заповнених кістками мамонтів, та 
решток жител із кісток мамонтів. (Рис. 8) [34; 35]. Це унікальне відкриття не пройшло повз увагу 
М. І. Сікорського. У розкопках 1967 р. взяли участь переяславські музейники М. І. Сікорський, 
М. І. Жам, Є. М. Харін. І. Г. Шовкопляс схилявся до думки про музеєфікації пам’ятки на місці 
розкопок, що пізніше (1977 р.) і було реалізовано з відкриттям музею «Добраничівська стоянка» 
у с. Добраничівка [28, с. 288]. М. І. Сікорський запропонував здійснити переміщення окремих 
об’єктів розкопаного комплексу монолітом з послідуючим встановленням перенесених частин 
пам’ятки для експонування у створюваному музеї просто неба у Переяславі. Оригінальну технологію 
перенесення монолітом великих об’єктів вагою у кілька тонн розробили музейні реставратори 
[12, с. 417]. Збереглися унікальні фотографії, на яких зафіксований момент виготовлення 
реставраторами величезних ящиків, у яких включені моноліти з археологічними об’єктами, 
поряд за роботами спостерігають І. Г. Шовкопляс, М. І. Сікорський та М. І. Жам. (Рис. 9, 10). 
Три ями-комори з кістками мамонта, перевезені монолітом, були встановлені на заздалегідь 
підготовленій ділянці на території музею просто неба. За пропозицією І. Г. Шовкопляса між ними 
було реконструйоване житло конічної форми типу куреня – за таким принципом споруджувалися 
житла народів Крайньої Півночі [20, с. 152]. (Рис. 11). Основу житла, його своєрідний фундамент, 
складали великі кістки мамонта, переважно носові частини черепів, розміщені по колу діаметром 
близько 4 м. Для експонування решток Добраничівської стоянки, у тому ж році над експозицією 
був зведений дерев’яний павільйон з металевою покрівлею, .що формою повторює наметоподібну 
форму первісного житла. (Рис. 12). Задум експозиційного павільйону належить М. І. Сікорському, а 
практичне виконання – реставраторам музею.

І. Г. Шовкопляс у свій час відмічав незвичність та винятковість запропонованої форми 
музеєфікації великих археологічних об’єктів, що зафіксовано у спогадах учасників [12, с. 417]. 
Унікальну експозицію схвально оцінили археологи, зокрема, М. І. Гладких, який відзначив позитивні 
моменти запропонованого вирішення в експозиційному та науковому плані [4, с. 107]. 

У 1971 р. Михайло Іванович за власним проектом здійснив реконструкцію слов’янського 
житла середини І тис. н. е. (Рис. 13). На відміну від попередніх реконструкцій, житло слов’ян 
(інша вживана назва – житло черняхівської культури) було створено не за конкретною розкопаною 
пам’яткою, а репрезентувало певний узагальнений образ, скомпонований з кількох відомих на той 
час реконструкцій слов’янських жител, що виявилося єдиним подібним музеєзнавчим втіленням у 
нинішній колекції музею. Не зважаючи на деяку умовність наукового вирішення, слід відмітити, 
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що ця реконструкція довгий час була і залишається однією з найпопулярніших у відвідувачів, 
уособлюючи романтичне уявлення про давнє житло.

На початку 1970-х рр. на території Київського Подолу під час будівництва метрополітену 
було здійснене сенсаційне відкриття залишків дерев’яних наземних будівель Х–ХІІІ ст. Масштаби 
археологічних досліджень дозволили археологам відкрити рештки давніх житлових кварталів 
із житлово-господарськими комплексами садибного типу. М. І. Сікорський одним з перших 
серед музейників звернувся до Київської постійно-діючої археологічної експедиції Інституту 
археології АН УРСР про передачу залишків давньоруської дерев’яної архітектури до Переяслава. 
На пропозицію переяславського музею радо відгукнулися дослідники унікальних знахідок Петро 
Петрович Толочко, Віктор Олександрович Харламов та ін. У 1973 р. проводились розкопки 
біля підніжжя Замкової гори (Житній ринок), звідки до музею того ж року були перевезені два 
дерев’яних зруби № 7 та 8. [16, с. 126-130, рис. 46-49; 30, с. 30-33]. Археологічний об’єкт являє 
собою залишки дерев’яних колод від двох будівель зрубного типу – житлового п’ятистінка 
(хата + сіни) та господарської споруди (комори із сажком). (Рис. 14). Павільйон-накриття над 
археологічними залишками був виготовлений у 1973–1974 рр. силами музею: це споруда літнього 
типу без обпалення, металевий каркас підтримує низьку двоскатну покрівлю у вигляді засклених 
металевих рам, стіни зроблені з вертикально поставлених дерев’яних стовпів та дощок, вкопаних 
у неглибокому земляному котловані, що імітує розкоп, та додатково присипаних зовні землею. 
(Рис. 15). Перед експонуванням археологічна деревина була просякнута консервуючими розчинами, 
які допомогли зберегти її впродовж 40 років. Нині пам’ятка потребує нової професійної консервації 
та перебудови павільйону.

У 1980 р. реставраторами музею за проектом археолога та архітектора В. О. Харламова 
була здійснена реконструкція цього унікального комплексу з Київського Подолу, що репрезентував 
садибу киянина кінця Х – початку ХІ ст. [16, с. 134, рис. 51; 31, с. 50-51]. (Рис. 16-18). У 1992 р. 
всередині житлового п’ятистінку був відтворений інтер’єр.

М. І. Сікорський уважно стежив за всіма значущими археологічними дослідженнями в 
Україні, деякі з яких класифікувалися як сенсаційні відкриття. Експозиція, яка розпочиналася 
пам’ятками місцевої археології, переростала в унікальне зібрання археологічних пам’яток з 
території усієї України. Новостворювану експозицію Михайло Іванович прагнув поповнювати 
винятковими або рідкісними археологічними об’єктами. 

Так само як відкриття дерев’яної наземної забудови Києва, археологічною сенсацією кінця 
1960-початку 1970-их рр. виявилось відкриття давнього гончарного центру трипільської культури 
у с. Жванець Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Дослідженнями Жванецького 
поселення трипільської культури провадила Подільська археологічна експедиція Державного 
історичного музею (1969–1974 рр.) під керівництвом Тамари Григорівни Мовші [15]. Колеги-
музейники домовилися про перенесення до переяславського музею одного з виявлених гончарних 
горнів. Планувалося взяття пам’ятки монолітом за винайденою переяславськими реставраторами 
методикою. На розкопки було відправлено групу співробітників музею, які мали розчистити піч 
та підготувати її до перевезення монолітом. (Рис. 19). У 1974 р. досліджувалася сьома, остання 
гончарна піч унікального комплексу кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е. (Рис. 20). Але взяти 
її залишки перевіреним способом не вдалося через особливості місцевого ґрунту. Михайло 
Іванович особисто приїздив на розкопки з групою реставраторів, і зіткнувшись з несподіваною 
перешкодою, ухвалив використати інший підхід для вирішення проблеми: розібрати залишки печі, 
у фрагментах перевезти їх до Переяслава і з відібраних матеріалів відтворити реконструкцію цієї 
печі на новому місці. Оскільки не вдалося взяти монолітом запланований об’єкт, М. І. Сікорського 
зацікавили розкопки трипільського поселення. І тут же вималювалося незвичне рішення: відновити 
фрагмент розкопаної ділянки поселення трипільської культури у с. Жванець разом із відкритими 
зернотерками, розтиральниками та вогнищем, складеним з каменів. 

У 1974 та 1975 рр. обидва відібрані об’єкти були перевезені і відтворені у музеї: 
реконструкція гончарної печі трипільської культури зі Жванцю на схилі лесової тераси, в умовах 
наближених до оригінальних, а поряд відтворений фрагмент розкопок Жванецького поселення. 
Над піччю споруджений павільйон у вигляді дерев’яної будівлі з двоскатною солом’яною 
(згодом черепичною) покрівлею, врізаної в схил лесової тераси. (Рис. 21). Фрагмент розкопок 
не перекривався. (Рис. 22). На сьогодні через заростання експозиції рослинністю, музейний 
об’єкт втратив експозиційний вигляд, що наявне демонструє необхідність використовувати 
під час музеєфікацій різноманітні перекриття, дашки та павільйони. Проекти музеєфікації 
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були запропоновані та втілені М. І. Сікорським, Т. Г. Мовшею, Г. М. Бузян, науковцями та 
реставраторами музею. 

Археологічний «скансен», створений у Переяславі, поступово набував популярності, 
особливо серед музеєзнавців та археологів. Археологічний музей під відкритим небом не раз 
відвідували екскурсії науковців, музейників, тут проводились виїзні засідання наукових конференцій, 
здебільшого Інституту археології Академії наук, як наприклад, V Міжнародного симпозіуму 
археологів-славістів (1985 р.) на чолі з академіком Б. О. Рибаковим, по якому залишилася цікава 
фотографія. (Рис. 23).

Найбільш плідний та активний період розбудови музею припадає на десятиліття від 
середини 1970-х рр. до середини 1980-х рр. Михайло Іванович тепер не вишукував авторів 
цікавих знахідок, вони самі пропонували пам’ятки для перенесення у музей та створення тут 
модерних реконструкцій. Саме археологи найперше були зацікавлені у збереженні та популяризації 
матеріалів своїх досліджень. Ще у 1978 р. відомий радянський археолог О. М. Бадер запропонував 
класифікацію музеєфікованих археологічних пам’яток, проаналізувавши стан їх збереження, 
концептуальні підходи та варіанти їх музеєфікації в СРСР та Європі. [1].

У 1975 р. Галина Георгіївна Мезенцева, яка керувала археологічною експедиція Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка, запропонувала перевезти в музей унікальну гончарну 
піч давньоруського часу. На початку 1970-х рр. на території давнього міста Білгорода Київського 
(с. Білогородка Києво-Святошинського р-ну Київської обл.), на його ремісничому посаді, було 
виявлено залишки декількох глиняних двокамерних гончарних печей [13; 14, с. 317-318, рис. 77]. 
(Рис. 24). Того року була розкопана чергова гончарна піч подібного типу. Групою досвідчених 
музейних реставраторів піч була перевезена монолітом з місця розкопок з використанням 
технологій, відпрацьованих на об’єктах Добраничівської стоянки. За проектом М. І. Сікорського 
був оригінально оформлений павільйон-накриття над перевезеною і встановленою піччю: стіни 
невеликого приміщення складені з каменю, перекриття плоске скляне, фасад прикрашений 
муляжами гончарного посуду давньоруського часу. (Рис. 25). Для виготовлення копій гончарних 
посудин Михайло Іванович особисто виїздив до Вишгорода, де зробив замовлення місцевому 
гончарю за зразками посудин, які походили з археологічних досліджень у Переяславі.

В. О. Харламов, який у складі Київської постійно-діючої археологічної експедиції Інституту 
археології АН УРСР досліджував залишки Кловського монастиря ХІ ст., у 1975 р. виявив тут 
рештки житла, датованого ХІV ст., із незвичною піччю [16, с. 214-221]. Піч була складена з 
давньоруської плінфи, що походила із зруйнованих монголами кам’яних споруд монастиря. 
Рідкісна знахідка того ж року була перевезена у розібраному вигляді до Переяслава і наступного 
1977 р. відновлена у музеї разом із реконструкцією житла, що водночас слугувало павільйоном для 
експонування оригінального об’єкту – відновленої печі з плінфи. (Рис. 26, 27). Проект музеєфікації 
запропонований М. І. Сікорським та В. О. Харламовим.

На початку 1970-х рр. експозицію музею поповнили цікаві зразки давньої кам’яної 
скульптури – декілька половецьких баб було виявлено співробітниками музею у південних 
районах Лівобережжя Дніпра. Ці перші кам’яні статуї кочівників поклали початок одному з 
найбільших музейних зібрань найдавнішої монументальної кам’яної скульптури та поховальних 
скринь ІІІ–ІІ тис. до н. е., V–ІV ст. до н. е., ХІ–ХІІІ ст. Колекція цих давніх культових та 
мистецьких пам’яток поповнювалася впродовж 1980–1990-х рр. і нині налічує більш як 80 
одиниць – енеолітичних стел, скіфських і половецьких статуй та кам’яних поховальних скринь-
саркофагів – 9 укомплектованих саркофагів й 20 їх фрагментів, що походять із степових районів 
півдня України [5; 17, с. 92, 100, 107, 108, 119]. Дієву допомогу у формуванні унікальної збірки 
надали відомі дослідники-археологи О. Г. Шапошнікова, І. М. Шарафутдінова, А. І. Кубишев, 
Л. Г. Євдокімов, Ю. О. Шилов, О. М. Лєсков та інші керівники та учасники «курганних» 
експедицій Інституту археології Академії наук України (Інгульської, Миколаївської, Херсонської, 
Запорізької, Кримської археологічних експедицій), які протягом 1977–1997 рр. передавали рідкісні 
знахідки з розкопок найдавніших поховальних пам’яток України. (Рис. 28, 29). З місця розкопок 
Миколаївської археологічної експедиції ІА АН УРСР (с. Степове Миколаївської обл.) її керівник 
Ірина Миколаївна Шарафутдінова передала представникам музею залишки давнього святилища 
епохи бронзи, що складався з рідкісних вапнякової стели та жертовного каменю. Комплекс був 
встановлений на території музею у 1980 р. (Рис. 39). Проблему зберігання унікальних артефактів 
намагалися вирішити достатньо винахідливо й різноманітно. З 1979 р. невпинно зростаюча 
колекція розміщується в спеціально спорудженому павільйоні-лапідарії, який являє собою велике 
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відкрите приміщення з двоскатною металевою покрівлею, обтягнуте металевою сіткою з усіх 
боків. (Рис. 30, 31). Інша частина кам’яної скульптури експонується на території археологічного 
розділу, складаючи своєрідні алеї, де стели з часом були обладнані металевими дашками або 
накривками-кожухами. (Рис. 32-38). Задум павільйону-лапідарію та ідея створення «алеї стел» 
належить М. І. Сікорському. Експонування рідкісної колекції нині потребує сучасних вирішень і 
в питаннях збереження артефактів, і в постійно існуючій проблемі вдосконалення та збільшення 
експозиційних площ. 

Не були забуті переяславськими музейниками й власні цікаві археологічні знахідки. Так, 
у 1979 р. під час розкопок у м. Переяславі-Хмельницькому археологічної експедиції Заповідника, 
в якій брали участь М. І. Сікорський, Є. В. Махно, Г. М. Бузян, В. І. Слюсар, на дні оборонного 
рову давньоруського дитинця були виявлені рідкісні добре збережені зрубні колодязі, датовані 
часом перебудови фортеці ХVІІ ст. [23; 24; 25]. (Рис. 40). Того ж року вони були розчищені, 
досліджені та перевезені на територію музею просто неба й невдовзі накриті легким відкритим 
мальовничим павільйоном з чотирискатною металевою покрівлею за проектом М. І. Сікорського та 
Ф. Ф. Дарди. (Рис. 41).

Пропозиція про музеєфікацію незвичної пам’ятки – залишків давньої чорної металургії 
І–ІІ ст. н. е., надійшли у 1980 р. від Василя Івановича Бідзілі, керівника Історико-технічної 
археологічної експедиції ІА АН УРСР [2; 3]. Археологи протягом 1978–1979 рр. відкрили і 
дослідили чисельні сиродутні залізоплавильні горни одного з центрів ранньослов’янської чорної 
металургії поблизу м. Умані Черкаської обл. [19, с. 206-207]. Нечисленна експедиція зі співробітників 
заповідника, відряджена М. І. Сікорським на місце минулорічних досліджень (1979 р.), здійснила 
невеликі розкопки в долині р. Котломийки на околицях Умані. (Рис. 42). У музей доставили 
рештки 9-ти сиродутних горнів одноразової плавки у вигляді компактних залишків шлаків, які 
залишалися у горнах після завершення процесу. Рештки давньої металургії були музеєфіковані 
за проектом, запропонованим В. І. Бідзілею: в експозиції представлені залишки шлаків із горнів 
та реконструкція одного з них у розрізі, а також для ілюстрації інших процесів, необхідних для 
плавки заліза, продемонстровано випал деревного вугілля, виставлені шматки руди, перевезеної з 
місця знаходження горнів. Над залишками горнів було споруджене низьке легке дерев’яно-металеве 
накриття, згодом замінене на сучасне із напівпрозорого пластику, але як показала практика – 
невдалої конструкції, оскільки не убезпечила об’єкт від дії атмосферних опадів. (Рис. 43, 44). 

У 1981 р. Віталій Васильович Отрощенко, керівник Запорізької археологічної експедиції 
ІА АН УРСР, звернувся до М. І. Сікорського з пропозицією про експонування залишків унікального 
святилища ранніх половців ХІ ст., яке було розкопане 1980 р. у насипу кургану епохи бронзи 
біля с. Чорноземне Михайлівського р-ну Запорізької обл. Святилище складалося насамперед з 9 
кам’яних скульптур-тотемів – восьми зооморфних та однієї антропоморфної. Проект музеєфікації 
археологічного об’єкта був запропонований автором розкопок Н. В. Ковальовим: біля підніжжя 
штучного насипу кургану з кільцевим ровиком були встановлені автентичні скульптури, що в 
комплексі і складали реконструкцію відкритого археологами язичницького капища. Рідкісні кам’яні 
статуї захищає дерев’яно-скляне накриття. (Рис. 45). 

Розкопками Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції, якою керували 
М. І. Сікорський та Є. В. Махно, у 1981 р. біля с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. відкрите заглиблене житло ХІ ст. із залишками побутової глинобитної печі гарної 
збереженості [26]. (Рис. 46). Було вирішено перевезти піч монолітом, а житло реконструювати. 
Залишки печі з місця розкопок були перевезені в тому ж році, а реконструкція давньоруського житла 
над оригінальною піччю здійснена у 1982 р. (Рис. 47, 48). Проект реконструкції запропонований 
Г. М. Бузян, був практично втілений музейними реставраторами на чолі з Ф. Ф. Дардою. 

Слід особливо відзначити роботу музейних реставраторів, якими в різний час керували 
досвідчені талановиті майстри Петро Федотович Щербина та Федір Федорович Дарда. Музейні 
реставратори здійснили фактично всі існуючі в експозиції музеєфікації археологічних об’єктів: 
проектували та виготовляли павільйони та накриття для збереження унікальних пам’яток 
археології, творчо підходили до проблем, які неминуче виникали через брак методичних та 
практичних напрацювань у цій галузі. У практичних роботах брали участь й науковці, завдяки 
чому в здійснюваних музеєфікаціях дотримувалися вимоги щодо наукової достовірності.

У 1984 р. в експозиції археологічного скансену з’явилася реконструкція ще однієї виняткової 
пам’ятки – святилища половців ХІІ – поч. ХІІІ ст., здійснена за матеріалами розкопок Херсонської 
археологічної експедиції ІА АН УРСР під керівництвом Анатолія Івановича Кубишева біля с. Нове 
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Херсонської області. У 1982 р. під час розкопок одного з курганів епохи бронзи на вершині 
курганного насипу виявлено прямокутне заглиблення, викладене каменями, де були знайдені 
розбиті кам’яна половецька скульптура та п’єдестал від неї разом з рештками жертвоприношень – 
кістками тварин (коня, барана, бика), уламками мідного казана та уламками амфор. А. І. Кубишевим 
був запропонований проект реконструкції язичницького святилища кочового народу половців 
з використанням оригінальних кам’яних половецьких баб, знайдених експедицією. Експозиція 
влаштована на зрізаній вершині штучного курганного насипу, який спочатку призначався для 
встановлення та експонування першого перевезеного до музею кам’яного саркофагу. Задум 
визнали невдалим і штучний курган використали для відтворення пізньополовецького святилища, 
присвяченому культу предків. Відтворений комплекс давньої святині являє собою прямокутне, 
викладене каменем-вапняком заглиблення – жертовник, у центрі якого встановлені кам’яні статуї – 
дві жіночі та одна чоловіча. (Рис. 50). Практичне втілення запропонованої реконструкції належить 
науковцям та реставраторам заповідника. (Рис. 49). Досить вдало вирішене накриття над об’єктом 
показу: легкий металевий каркас та скляна покрівля сприяє доброму освітленню, не заважає огляду 
та захищає експонати від атмосферних опадів.

Серед різноманітних і неординарних експозицій Музею народної архітектури та побуту 
виділяється рідкісний комплекс поховальних пам’яток епохи міді-бронзи з курганів, досліджених 
Херсонською археологічною експедицією ІА АН УРСР у 1972 р. поблизу с. Старосілля Велико-
Олександрівського р-ну Херсонської обл. Він складається з двох унікальних поховальних скринь, 
декількох кам’яних стел та інших знахідок. (Рис. 51). Керував дослідженнями Юрій Олексійович 
Шилов [32; 33]. Автор запропонував ці винятково цікаві й важливі в науковому плані матеріали 
розкопок Старосільських курганів – перших давніх «обсерваторій» – оформити окремою 
тематичною експозицією «Найдавніша монументальна архітектура – степові кургани України ІІІ–
ІІ тис. до н. е.», яка присвячена висвітленню історії виникнення та розвитку курганного обряду. 
Концепція та експозиційне рішення були надані Ю. О. Шиловим. Експозиційне приміщення 
збудоване і пристосоване для експонування силами заповідника у 1984 р. (Рис. 53). Розгорнута 
тут експозиція може слугувати ілюстрацією складання та розвитку світогляду та міфології 
індоєвропейських народів, що відображені в поховальному обряді, в календарних уявленнях, у 
символіці архітектури курганів, розписах саркофагів, наборі речей. У них проглядаються витоки 
наук, філософії та релігії, які в той час ще перебували в нероздільній єдності [33]. Крім власне 
матеріалів розкопок Старосільських курганів представлені знахідки з поховальних пам’яток інших 
районів Півдня України: кілька кам’яних стел та єдиний в своєму роді дитячий поховальний 
саркофаг (с. Іванівка Миколаївської обл.), витесаний з однієї брили каменю, були передані відомою 
дослідницею Олімпіадою Гаврилівною Шапошніковою (Інгульська експедиція ІА АН УРСР).

Павільйон являє собою підвальну цегляну споруду без опалення та електричного освітлення, 
прямокутної форми з плоскою покрівлею, виготовленою із бетонних плит і перекритих насипною 
землею. До приміщення вниз ведуть східці, фасад складається з широких дверей та стіни, 
зробленої із напівпрозорих скляних блоків-«цеглин». Через цю напівпрозору стіну освітлюється 
експозиція. (Рис. 52). Задумка автора досліджень була оригінальна: павільйон імітував курган і 
спершу планувався круглої форми, художники мали виготовити макет-реконструкцію Великого 
Старосільського кургану з усіма виявленими там похованнями. На жаль, не всі плани вдалося 
втілити в життя. Після 30 років експонування підвальне приміщення та експозиція у ньому 
потребують докорінного оновлення та сучасних художніх і технічних вирішень. 

Останні археологічні реконструкції пов’язані зі створенням Музею історії релігії та 
атеїзму (нині Музей Української православної церкви), до комплексу пам’яток якого за науковою 
концепцією мали увійти археологічні об’єкти «ідеологічного» спрямування. Так, поряд з музеєм 
експонується кілька стел та жертовник із с. Степове на Миколаївщині у вигляді відтвореного 
святилища епохи бронзи. Навпроти музею створена реконструкція так званого Збруцького 
святилища. Ідея належала М. І. Сікорському, який через свої численні корисні знайомства отримав 
якісно виконану копію Збруцького ідола, доручивши археологам заповідника пристосувати його 
для огляду. Було вирішено відтворити реконструкцію слов’янського святилища, виявленого на горі 
Богит над р. Збруч, з яким деякі дослідники пов’язують походження відомого Збруцького кам’яного 
ідола. Для цього використані матеріали розкопок 1984–1985 рр. Прикарпатської археологічної 
експедиції ІА АН УРСР під керівництвом І. П. Русанової та Б. О. Тимощука поблизу с. Городниця 
Гусятинського р-ну Тернопільської обл. [21]. Реконструкція була здійснена у 1988 р. по матеріалах 
вищезгаданих розкопок силами працівників археологічного відділу. (Рис. 54). 
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Експозиція, яка починалась реставрованими пам’ятками археології, розкопаними на 
Переяславському Лівобережжі, згодом збагатилась матеріалами винятково цікавих археологічних 
досліджень з території всієї України. В музеї використані численні варіанти та різновиди 
концептуальних і технічних рішень по музеєфікації та експонуванню перевезених археологічних 
об’єктів – як доправлених монолітом, так і відновлених із фрагментів, як реконструкцій пам’яток 
із застосуванням оригінальних артефактів, так і реконструкцій-новотворів, виготовлених за 
матеріалами досліджень. Вони репрезентують різні хронологічні періоди: від найдавніших (кам’яний 
вік та епоха міді-бронзи) до середньовічних (слов’яно-руських, тюркських) та козацьких часів. 
Усе це в цілому дозволяє уявити хід історичних та культурних процесів, змальовує матеріальне та 
духовне життя багатьох племен і народів, які здавна жили на території Наддніпрянщини й України, 
й найперше, безпосередніх предків українців. 

Колись степове плато зараз засаджене різноманітними породами дерев та кущів, що 
утворюють паркову зону з густими алеями, відкритими майданчиками та галявинами, в яку 
органічно вписані окремі експозиційні об’єкти та павільйони, з перспективою поповнення 
експозиції в майбутньому. Значна частина археологічних об’єктів нині потребує реставрації, 
поновлення та модернізації експозиційних павільйонів і захисних накриттів за оригінальними 
проектами та новітніми технологіями. 

Перелік археологічних об’єктів музею просто неба 
із основними відомостями про них

№№ 
п/п Перелік об’єктів, короткий опис Автор дослідж ення. 

Місце та час знаходження
Автор проекту 
музеєфікації

Дата 
вста-

новлення
1 Житло ХІ ст. із Переяслава – 

реконструкція напівземлянкового житла 
давньоруського часу, розкопаного 
на посаді давнього міста.

Переяславська древньоруська 
експедиція ІА АН УРСР, 
керівник Юра Р.О. Залишки 
житла ХІ ст. розкопані у 1965 р. 
у м. Переяславі-Хмельницькому 
по вул. Б. Хмельницького, 8.

Реконструкція 
за матеріалами 
розкопок. Проект 
музеєфікації 
Юри Р.О. та 
Сікорського М.І.

1966 р.

2 Курган «Хрест» сер. ІІ тис. до н. е. – 
експонується in situ розкопане поховання 
бабинської археологічної культури 
під відновленим насипом кургану.

Археологічна експедиція Переяслав-
Хмельницького історичного музею, 
керівник Савчук А.П. Розкопки 
1966 р. поблизу Музею народної 
архітектури та побуту. 

Відновлений 
на місці 
розкопок. Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1966, 
1969 рр.

3 Добраничівська пізньопалеолітична 
стоянка (15-10 тис. до н. е.) – залишки 
житлово-господарського комплексу, 
що складається з решток наземного 
житла (в реконструкції), трьох ям-комор 
із кістками мамонта (моноліти) та 
відтвореного місця обробки кременю.

Археологічна експедиція Інститут 
археології АН УРСР. Керівник 
Шовкопляс І.Г. Розкопки 1967 р. 
у с. Добраничівка Яготинського р-ну 
Київської обл.

Перевезено 
монолітом з місця 
розкопок. Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1967 р. 

4 Житло черняхівської культури 
ІІІ-ІV ст. – реконструкція на основі 
узагальнених матеріалів досліджень 
залишків житлових споруд черняхівської 
культури.

За матеріалами розкопок 
слов’янських пам’яток.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1971 р.

5 Дерев’яні зруби ХІ ст. – залишки 
дерев’яних будівель житлово-
господарського комплексу (нижні зруби) 
давньокиївського Подолу, перевезених з 
місця розкопок. 

Київська постійно-діюча археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівники 
Толочко П.П., Гупало К.М., 
Харламов В.О. Розкопки 1973 р. 
у м. Києві, на Подолі, Житній ринок, 
біля підніжжя Замкової гори, зруби 
№ 7 та 8.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1973 р.

6 Реконструкція гончарної печі 
трипільської культури кінця ІV – 
поч. ІІІ тис. до н. е. із с. Жванець – 
реконструкція гончарної печі складної 
конструкції, виконаної з решток, 
перевезених в розібраному вигляді 
з місця розкопок гончарного комплексу, 
відкритого на трипільському поселенні 
у с. Жванець.

Подільська археологічна експедиція 
Державного історичного музею 
(1969-1974 рр.), керівник Мовша Т.Г. 
Розкопки 1974 р. у с. Жванець 
Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. Перевезені рештки 
печі №7 (у фрагментах).

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І., 
Мовші Т.Г., 
Бузян Г.М.

1974-
1975 рр.
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7 Фрагмент розкопок поселення 
трипільської культури у с. Жванець 
кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е. – 
відновлено фрагмент розкопаної 
ділянки поселення трипільської 
культури у с. Жванець з оригінальними 
зернотерками, розтиральниками 
та вогнищем із каменю-сланцю.

Подільська археологічна експедиція 
Державного історичного музею 
(1969-1974 рр.). Керівник Мовша Т.Г. 
Розкопки 1974 р. у с. Жванець 
Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І., 
Мовші Т.Г., 
Бузян Г.М.

1975 р.

8 Гончарна піч ХІ ст. з Білгорода 
Київського – залишки гончарного 
двокамерного глиняного горна 
з території посаду давнього міста 
Білгорода Київського, перевезеного 
з місця розкопок монолітом.

Археологічна експедиція 
Київського державного 
університету ім. Т. Шевченка. 
Керівник Мезенцева Г.Г. Розкопки 
1975 р. у с. Білогородка Києво-
Святошинського р-ну Київської обл.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1975-1976 
рр.

9 Реконструкція житла та піч з плінфи 
ХІV ст. – піч відновлена з плінфи, 
перевезеної з місця розкопок. Житло, 
яке реконструйоване за матеріалами 
досліджень, одночасно слугує накриттям 
над оригінальною піччю.

Київська постійно-діюча археологічна 
експедиція. Керівник Харламов В.О. 
Розкопки 1976 р. у м. Києві 
на території давньоруського 
Кловського монастиря.

Проект 
реконструкції 
Харламова В.О. та 
Сікорського М.І.

1977 р.

10 Алея стел – експонування кам’яної 
монументальної скульптури ІІІ-
ІІ тис. до н. е., VІ-V ст. до н.е. та ХІ-
ХІІІ ст. на території музею, перевезених 
з місць розкопок.

Знахідки Інгульської, Миколаївської, 
Херсонської експедицій ІА АН УРСР 
різних років під керівництвом 
Шапошнікової О.Г., Кубишева А.І., 
Шилова Ю.О. Дослідження 1970-
1980-х рр.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1977-1981 
рр.

11 Найдавніша кам’яна монументальна 
скульптура та поховальні скрині 
(павільйон) – зібрання давніх культових та 
мистецьких пам’яток – кам’яних стел 
і поховальних кам’яних скринь-саркофагів 
ІІІ-ІІ тис. до н.е., скіфських стел V-ІV ст. 
до н.е. та половецьких «баб» ХІ-ХІІІ ст., 
перевезених з місць досліджень та 
з Інституту археології АН УРСР.

Експедиції ІА АН УРСР різних років: 
Інгульської, Миколаївської, 
Херсонської, Кримської та ін. 
під керівництвом Шапошнікової 
О.Г., Євдокімова Л.Г., Лєскова А., 
Кубишева А.І., Шилова Ю.О. та ін. 
Розкопки 1977 – 1997 рр. в південних 
областях України.

Проекти 
музеєфікації 
Сікорського М.І. 

1979-1997 
рр. 

12 Дерев’яні колодязі-зруби ХVІІ 
ст. – залишки нижніх вінець двох 
колодязів-зрубів, досліджених на 
дні рову переяславського дитинця 
(фортеця ХVІІ ст.), розібрані, перевезені 
і відновлені у музеї за матеріалами 
досліджень.

Переяслав-Хмельницька археологічна 
експедиція під керівництвом 
Сікорського М.І. Дослідження 1979 р. 
у м. Переяславі-Хмельницькому, 
площа Переяславської ради, котлован 
під будівництво історичного музею.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1979 р.

13 Жертовник епохи бронзи (ІІІ-
ІІ тис. до н. е.) – реконструкція давнього 
святилища, що складався із вапнякової 
стели та жертовного каменю. 
До реконструкції додано дві стели, 
які походять з інших досліджень 
курганів півдня України.

Миколаївська археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівник 
Шарафутдінова І.М. Розкопки 1980 р. 
біля с. Степове Миколаївської обл. 
Перевезено з місця розкопок.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І., 
Бузян. Г.М.

1980-1981 
рр.

14 Уманські металургійні горни 
І-ІІ ст. н. е. – рештки (шлаки) 
9 сиродутних залізоплавильних горнів, 
перевезених з місця розкопок одного 
з центрів ранньослов’янської чорної 
металургії. Поряд створена реконструкція 
металургійного горна в розрізі. 

Історико-технічна археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівник 
Бідзіля В.І. Розкопки 1978-1979 рр. 
поблизу м. Умань Черкаської обл. 
(південна окраїна міста, долина 
р. Котломийки).

Проект 
музеєфікації Бідзілі 
В.І.

1980 р.

15 Реконструкція житлово-господарського 
комплексу з Київського Подолу 
кінця Х – початку ХІ ст. – реконструкція 
садиби киянина з Київського Подолу, 
відтвореної за матеріалами розкопок, 
оригінальні залишки яких експонуються 
у музеї. Реконструкція включає житлову 
та господарську дерев’яні споруди, 
оточені огорожею з частоколу. 
У житловому приміщенні 
відтворений інтер’єр. 

Київська постійно-діюча археологічна 
експедиція. Керівник Толочко П.П., 
Гупало К.М., Харламов В.О. Розкопки 
1973 р. у м. Києві, на Подолі, Житній 
ринок, біля підніжжя Замкової гори, 
зруби № 7 та 8.

Автор 
реконструкції 
Харламов В.О., 
реконструкція 
інтер’єру 
Бузян Г.М.

1980 р. 
У 1992 р. 
відтво-
рено 
інтер’єр. 
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16 Ранньополовецьке святилище кін. ХІ – 
поч. ХІІ ст. – реконструкція унікального 
святилища ранніх половців у насипу 
кургану, що складається з 9 оригінальних 
кам’яних скульптур, перевезених і вста-
новлених на схилі відтвореного кургану. 

Запорізька археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівник 
Отрощенко В.В., керівник розкопу 
кургану Ковальов Н.В. Розкопки 
1980 р. біля с. Чорноземне 
Михайлівського р-ну Запорізької обл. 

Проект 
музеєфікації 
Ковальова Н.В.

1981 р.

17 Реконструкція житла ХІ ст. 
із с. Соснова – реконструкція 
напівземлянкового житла із експонованим 
всередині монолітом глиняної побутової 
печі, перевезеної з місця розкопок.

Переяслав-Хмельницька археологічна 
експедиція. Керівник Сікорський М.І., 
Махно Є.В., Бузян Г.М. 
Розкопки 1981 р. біля с. Соснова 
Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. 

Автор 
реконструкції 
Бузян Г.М.

1982 р.

18 Половецьке святилище ХІІ – поч. 
ХІІІ ст. – реконструкція унікального 
святилища пізніх половців за матеріалами 
розкопок із використанням оригінальних 
кам’яних половецьких «баб».

Херсонська археологічна експедиція 
ІА АН УРСР. Керівник Кубишев А.І. 
Розкопки 1982 р. біля 
с. Нове Херсонської обл. 

Проект 
музеєфікації 
Кубишева А.І.

1984 р.

19 Найдавніша монументальна 
архітектура – степові кургани ІІІ-
ІІ тис. до н. е. (павільйон) – експозиція 
присвячена висвітленню історії виникнен-
ня та розвитку курганного обряду. Склада-
ється з комплексу унікальних артефактів: 
кам’яних стел та поховальних скринь, 
із розкопок Старосільських курганів – 
«обсерваторій».

Херсонська археологічна експедиція 
ІА АН УРСР. Керівник загону 
Шилов Ю.О. Розкопки 1972 р. 
курганів поблизу с. Старосілля 
Велико-Олександрівського р-ну 
Херсонської обл. 

Автор наукової 
концепції 
експозиції 
та більшості 
переданих 
матеріалів 
Шилов Ю.О.

1984 р.

20 Реконструкція Збруцького святилища 
ІХ ст. – реконструкція з використанням 
копії Збруцького ідола за матеріалами 
розкопок слов’янського святилища на 
горі Богит, з яким пов’язують походження 
Збруцького кам’яного ідола.

Прикарпатська археологічна 
експедиція ІА АН УРСР 
Русанова І.П., Тимощук Б.О. 
Розкопки 1984-1985 рр. біля 
с. Городниця Гусятинського р-ну 
Тернопільської обл. святилища 
на горі Богит.

Копія ідола 
виготовлена з 
шамоту. (оригінал 
зберігається у 
м. Кракові). Проект 
музеєфікації 
святилища 
Бузян Г.М.

1988 р.
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Buzian Halyna 
(Pereyaslav-Khmelnickyi)
M. I. Sikorsky and stages of the establishment of the Archaeological department of the Museum of 

Folk Architecture and Lifestyles in the central region along the Dnipper river (Naddnipryanshyna) by the 
NHER «Pereyaslav»

The article highlights the history of establishment of Archaeological department of the Museum of 
Folk Architecture and Lifestyles in NHER «Pereyaslav» during 60s – 90s XX century and M. I. Sikorsky 
immense contribution to its foundation and development.

Keywords: museum, archaeological site, archaeological research, museumіfi cation, Mykhailo 
Sikorsky.

Рис. 1. Археологи та переяславські музейники на території музею: 
зліва направо М.І. Жам, Р.О. Юра, С.Р. Кілієвич, М.І. Сікорський, А.І. Кубишев. 1960-і рр.

Рис. 2. М.І. Сікорський та Р.О. Юра. 1965 р.
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Рис. 3. Реконструкція житла ХІ ст. з Переяслава в експозиції музею. 1978 р.

Рис. 4. Розкопки кургану «Хрест» поблизу музею просто неба. 1965 р.

   Рис. 5. Поховання бабинської (КБК) культури, 
дослідженого в кургані «Хрест». 1965 р.

Рис. 6. Тимчасові дерев’яні конструкції в ході 
музеєфікації пам’ятки «Курган «Хрест»». 1965 р.
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Рис. 7. Відновлений насип музеєфікованої пам’ятки «Курган «Хрест»» 
з влаштованим у ньому проходом – дромосом. 1966 р.

Рис. 8. Розкопки залишків пізньопалеолітичної стоянки в с. Добраничівка. 1967 р.

Рис. 9. М. І. Сікорський та реставратори музею в ході робіт 
по перенесенню монолітом об’єктів Добраничівської стоянки. 1967 р.
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Рис. 10. Взяття монолітом об’єктів Добраничівської стоянки: 
стоять зліва направо М. І. Сікорський, І. Г. Шовкопляс, М. І. Жам. 1967 р.

Рис. 11, 12. Павільйон «Добраничівська пізньопалеолітична стоянка» 
з реконструкцією первісного житла в експозиції. 1980 р.
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Рис. 13. Сучасний вигляд реконструкції ранньослов’янська житла. 2010 р.

Рис. 14, 15. Матеріали досліджень 1973 р. залишків житлового-господарського комплексу ХІ ст. 
з Київського Подолу: кресленик зрубів № 7 та 8 та музеєфікація дерев’яних зрубів 

у захисному павільйоні музею. 1980 р.
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Рис. 16. Реконструкція житлово-господарського комплексу 
«Садиба киянина ХІ ст.» в експозиції музею. 1980 р.

         
Рис. 17, 18. Експозиція «Садиба киянина ХІ ст.»: вигляд житлового п’ятистінку, комори та воріт. 1980 р.

Рис. 19. Розкопки 1974 р. решток ранньотрипільського житла в с. Жванець: 
на розчистці – співробітник музею В. І. Слюсар. 
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Рис. 20. Розкопки залишків гончарної печі № 7 трипільської культури 
кін. ІV – поч. ІІІ тис. до н. е. в с. Жванець. 1974 р.

Рис. 21. Експозиція «Фрагмент розкопок трипільського поселення 
у с. Жванець кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е.». 1980 р.

Рис. 22. Павільйон над реконструкцією гончарної печі трипільської культури із с. Жванець. 1980 р.
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Рис. 23. Відвідування заповідника учасниками V Міжнародного конгресу археологів-славістів: 
у центрі Б. О. Рибаков та М. І. Сікорський. 1985 р.

Рис. 24, 25. Розкопки гончарної печі ХІ ст. у с. Білогородка 
та павільйон над її залишками, перевезеними монолітом. 1982 р.
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Рис. 26. Реконструкція житла – павільйону над залишками оригінальної печі 
з плінфи ХІV ст. із Києва. 1982 р.

Рис. 27. Вигляд павільйону-житла над залишками печі з плінфи ХІV ст. із Києва 
та павільйону над гончарною піччю з Білогородки. 1982 р.

       
Рис. 28, 29. Розкопки 1973 р. поховальної скрині з кургану ІІІ тис. до н. е. 
біля с. Костянтинівка Миколаївської обл. та розкопки 1974 р. кургану 

із скіфською стелою ІV ст. до н. е. біля с. Красний Поділ Херсонської обл.
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Рис. 30. Експозиційний павільйон – лапідарій «Найдавніша кам’яна монументальна скульптура 
та поховальні скрині». 1985 р.

       
Рис. 31, 32. Половецька «баба» ХІІ–ХІІІ ст. на фасаді павільйону-лапідарію 
та експонування половецької скульптури із с. Сивашське Херсонської обл. 

на території археологічного розділу музею – «алеї стел». 1982 р.

       
Рис. 33, 34. Експозиція «алеї стел»: накриття над скіфськими стелами кінця VІ–V ст. до н. е. 

із с. Калінінське та с. Кожум’яки Херсонської обл. 1982 р.
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Рис. 35, 36. Експозиція «алеї стел»: накриття над енеолітичними стелами 

на території археологічного розділу музею. 1982 р.

Рис. 37. Експонування давньої кам’яної скульптури на території музею – «алея стел». 1982 р.

Рис. 38. Експонування археологічних об’єктів на території музею: 
«алея стел» та реконструкція «Житла киянина ХІ ст.».1982 р.
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Рис. 39. Експонування жертовника епохи бронзи 
із с. Степове Миколаївської області на території музею. 1982 р.

Рис. 40. Розкопки залишків дерев’яних колодязів-зрубів ХVІІ ст. 
з оборонного рову фортеці давнього Переяслава. 1979 р.

Рис. 41. Павільйон-накриття над залишками колодязів-зрубів ХVІІ ст. з переяславської фортеці. 1982 р.
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Рис. 42. Робочий момент перевезення залишків металургійних горнів І ст. н. е. 
з долини р. Котломийки під Уманню науковцями заповідника. 1979 р.

Рис. 43, 44. Експозиція «Уманські металургійні горни І–ІІ ст. н. е.» (1981 р.) 
та вигляд першого накриття над експозицією із (2000 р.).

Рис. 45. Експозиція «Ранньополовецьке святилище кін. ХІ – поч. ХІІ ст.» 
із с. Чорноземне Запорізької обл. 1982 р.
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Рис. 46. Розкопки напівземлянкового житла ХІ ст. з глинобитною піччю у с. Соснова Київської обл. 1981 р.

Рис. 47. Робочий момент спорудження реконструкції житла ХІ ст. із с. Соснова. 1982 р.

Рис. 48. Реконструкція житла ХІ ст. із с. Соснова із піччю, перевезеною монолітом. 1982 р.
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Рис. 49. Робочий момент встановлення експозиції «Половецьке святилище ХІІ–ХІІІ ст.» науковцями 
та реставраторами музею. 1984 р.

Рис. 50. Сучасний вигляд експозиції «Половецьке святилище ХІІ–ХІІІ ст.» зі скляним накриттям 
над оригінальними половецькими бабами із с. Нове Херсонської обл. 2010 р.

Рис. 51. Розкопки 1972 р. поховальної скрині з кургану ІІІ тис. до н. е. біля с. Старосілля Херсонської обл.
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Рис. 52. Експозиція павільйону «Найдавніша монументальна архітектура – 
степові кургани ІІІ–ІІ тис. до н. е.». 1985 р.

Рис. 53. Павільйон «Найдавніша монументальна архітектура – степові кургани ІІІ–ІІ тис. до н. е.». 1984 р.

Рис. 54. Сучасний вигляд реконструкції «Збруцьке святилище ІХ ст.». 2010 р.


