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ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ ВОЛОВИК: 
ФОТОГРАФ, МУЗЕЙНИК, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Історія Переяславського краю складається з історії життя 
та діяльності окремих особистостей, які здійснюють вклад у 
певні галузі знань, сферу виробництва, суспільні відносини. У 
цьому контексті постає важливість уважного розгляду здобутків 
відомих місцевих краян, до яких заслужено можна зарахувати й 
Володимира Федоровича Воловика. Це успішний і добре відомий у 
мистецьких і суспільно-політичних колах Переяслава професійний 
фотограф, музейник, громадський діяч, який створив серію світлин, 
путівників, буклетів, виставок, присвячених місту та його музеям, 
задокументував цінні відомості з історії Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав», сприяв пробудженню 
національної свідомості містян.

Народився В. Ф. Воловик 21 січня 1950 р. в м. Переяславі-
Хмельницькому Київської області в сім’ї службовців: батько 
шкільний вчитель, мати – ветлікар. У 1957–1967 рр. навчався у 
Переяслав-Хмельницькій середній школі № 2. Після її завершення, 
24 серпня 1967 р., влаштувався на роботу помічником реставратора 
(столяр) до Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею. 1 квітня 1968 р. – переведений на посаду наглядача му-
зею, на якій працював до призову на дійсну строкову службу 
в армію 19 жовтня 1968 р.1. Протягом 1968–1970 рр. відбував 
строкову службу солдатом у лавах Радянської армії (військова 
частина 14118, 833)2. Після повернення продовжив роботу в Пе-
реяслав-Хмельницькому історико-культурному заповіднику (далі  
ПХДІКЗ): 10 грудня 1970 р. прийнятий на посаду фотографа3. За 
порадою директора музею М. І. Сікорського, пройшов стажування 
у фотолабораторії видавництва «Наукова думка» (м. Київ) під 
1 Книга приказов исторического музея г. Переяслав-Хмельницкий. Нач. 2.01.1965 г. – 
окон. 5.05.1969 г. 46 л. 
2 Особовий листок по обліку кадрів Воловика Володимира Федоровича (заповнений 
14.08.2000 р.). НІЕЗ «Переяслав», відділ роботи з персоналом та документообігу.
3 Книга приказов Переяслав-Хмельницкого историко-культурного заповедника. 
Нач. 6.05.1969 г. – окон. 29.03.1972 г. 93 л.
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керівництвом завідувача лабораторії І. М. Хитрово. 10 березня 
1973 р. звільнений з посади фотографа музею у зв’язку з переходом 
на іншу роботу4. З березня 1973 р. по березень 1974 р. працював 
фотографом фотолабораторії Республіканського видавництва 
«Реклама» Держкомітету РМ України у справах видавництв, 
поліграфії та книжкової торгівлі (м. Київ). А потім, з квітня 1974 р. 
по травень 1974 р., – електрофотографом 4-го розряду дослідного 
виробництва Київського філіалу Всесоюзного науково-дослідно-
го інституту ювелірпрому міністерства приладобудування, засобів 
автоматизації систем управління (м. Київ)5. У червні 1974 р. по-
вернувся працювати до Переяслав-Хмельницького державного 
історико-культурного заповідника: з 1 червня оформлений на по-
саду фотографа6. На початку жовтня 1978 р. Київським обласним 
військовим комісаріатом був направлений на роботу фотографом 
торгово-побутового підприємства 196/2 міністерства оборони СРСР 
(м. Чойбалсан, Монгольська Народна Республіка), у зв’язку з чим 
8 жовтня був звільнений з посади музейного фотографа7. Після 
повернення з Монголії, 16 вересня 1979 р., оформлений на посаду 
наукового працівника «фотолабораторії» ПХДІКЗ. До складу 
цього умовного музейного підрозділу, окрім В. Ф. Воловика, 
входили фотограф І. Б. Козій та молодший науковий співробітник 
А. М. Погребовець. На початку 1980 р. «фотолабораторія» стала 
офіційним структурним підрозділом Заповідника. У наказі № 5 від 
10.02.1980 р. читаємо: «Перевести фотографа І. Б. Козія на посаду 
зав фотолабораторією з 1 лютого 1980 р., старшого наукового 
працівника музею В. Ф. Воловика на посаду фотографа з 1 лютого 
1980 р.»8. На цій посаді працював до 1.11.2011 р., потім у зв’язку 
зі зміною штатного розпису й ліквідацією посади «фотографа ад-
міністративно-господарського відділу», був переведений на посаду 
реставратора пам’яток дерев’яної архітектури реставраційної май-
4 Книга приказов историко-культурного заповедника, г. Переяслав-Хмельницкий. 
Нач. апрель 1972 г. – окон. октябрь 1973 г. 99 л.
5 Особовий листок по обліку кадрів Воловика Володимира Федоровича ... 
6 Книга приказов историко-культурного заповедника г. Переяслав-Хмельницкий. 
Нач. 15.10. 1973 г. – окон. 3.02.1975 г. 47 л.
7 Книга наказів Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника. 
Поч. 15.07.1976 р. – зак. 28.12.1981 р. 
8 Книга наказів Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника. 
Поч. 15.07.1976 р. – зак. 28.12.1981 р. 
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стерні на умовах неповного робочого дня. Невдовзі, 31.03.2012 р., 
звільнився з роботи.

В обов’язки В. Ф. Воловика як фотографа входило: 
здійснювати фотофіксацію музейних цінностей, пам’яток 
архітектури, подій (відкриття виставки, пам’ятника, музею тощо), 
відомих осіб; створення стаціонарних і пересувних фотовиставок; 
виготовлення світлин для музейних експозицій; підготовка 
до макетування друкованих матеріалів (буклетів, путівників, 
книг); забезпечення фотолабораторії необхідними витратними 
матеріалами, укомплектування її спеціальним обладнанням. 

Одним із основних завдань, які ставив перед фотографами 
директор музею М. І. Сікорський, була фотофіксація пам’яток 
народної архітектури на різних етапах їх музеєфікації – від пошуку 
й виявлення об’єктів у місцях первинного розташування до 
відновлення їх на музейній території; фотографування сільських 
краєвидів, що підлягали затопленню Канівським водосховищем; 
обстеження сіл Переяславщини з метою фіксації давніх споруд. 

Часто В. Ф. Воловик залучався до оформлення виставок. 
Найбільш визначна фотовиставка за його участі під назвою 
«Історичні пам’ятки Переяслава-Хмелницького» відбулася у 
вересні 1987 р. й була приурочена до дня міста. Згодом вона була 
представлена в Києві на конкурсі, організованому Українським 
товариством охорони пам’яток історії та культури. 

Працюючи в музеї, В. Ф. Воловик брав участь в етнографічних 
і археологічних експедиціях, під час яких фіксував пам’ятки 
народної архітектури, проведення розкопок, знайдені артефакти, 
перевезення їх до музею. У 1988 р. В. Ф. Воловик став членом 
Переяслав-Хмельницької архелогічної експедиції, до якої, окрім 
нього, ввійшли: Г. М. Бузян (голова), М. Т. Товкайло, М. М. Буйлук, 
Є. В. Махно.

Залучали В. Ф. Воловика й до інших музейних робіт. У 1984 р. 
він брав участь у демонтажі та перевезенні церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці з с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл. У 
1982 р. допомагав оформлювати експозицію Меморіального музею 
композитора К. Г. Стеценка у с. Веприк Фастівського р-ну Київської 
області. У 1971 р. разом із В. П. Шаблєвським перевіз із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну і склав повітку у «дворі ткача». 

У 1989 р. В. Ф. Воловик створив кооператив «Кадр» 
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(м. Переяслав-Хмельницький) по наданню фотопослуг населенню 
і очолював його протягом 1989–1994 рр. без відриву від роботи 
в ПХДІКЗ. До складу кооперативу увійшли місцевий фотограф 
В. В. Набок і дружина В. Ф. Воловика Лариса (бухгалтер). 
Працівники кооперативу пропонували відвідувачам переяславських 
музеїв «термінове фото», яке вони могли отримати відразу по 
завершенню екскурсії або згодом поштою. 

У 1990-их рр. В. Ф. Воловик двічі обирався головою місь-
крайонних осередків громадських організацій «Конгрес національ-
но-демократичних сил»(політичний блок з 16 політичних партій і 
громадських організацій з українського національно-демократич-
ного середовища, створений 2 серпня 1992 р.); Головою районного 
осередку Української республіканської партії (1992 р.). Був членом 
товариства «Просвіта» (1989 р.), членом Всеукраїнського комітету 
охорони прав людини (1992 р.), Громадського контролю (2000 р.).


