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Музей декоративно-ужиткового мистецтва Київщини – один з найперших 

тематичних музеїв, який був створений на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» (надалі НІЕЗ «Переяслав»). Музей 

розміщено в будинку ХІХ ст., перевезеному із села Старовичі Іванківського 

району, що на Київщині, в 1973-1974 роках, і який належав дрібномаєтному 

дворянину. НІЕЗ «Переяслав» належить достатньо цікава колекція предметів 

декоративно-ужиткового мистецтва. У п’яти залах Музею розмістилася тільки 

невелика її частина. Нині музейна збірка налічує понад 800 предметів 

традиційного народного та професійного декоративного мистецтва України–від 
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ХVІІІ століття до наших днів. До колекції увійшли різноманітні за матеріалом, 

формою, способом оздоблення і призначенням предмети з дерева, текстилю, 

кераміки, скла, фаянсу, порцеляни. Це, перш за все, надходження авторських 

робіт з Республіканських, Всесоюзних виставок та від Дирекції художніх 

виставок України [1, с.76]. 

Раритетами музею є дерев’яні різьблені сволоки кін. ХVІІІ століття. 

Вагоме місце посідають дерев’яні вироби та авторська дерев’яна скульптура 

народних та  професійних митців. Збірку репрезентовано творами Ю.Укадер, 

В.Зноби, А.Штепи, Р.Захарова, О.Супрун, А.Сухорського, М.Міняйла, 

К.Кузнєцова, Л.Гордієнко, Л.Муравйової, В.Завгороднього. На особливу увагу 

заслуговують роботи заслуженої художниці України, творця ідеальних жіночих 

«ню» Юлії Анатоліївни Укадер (1923-2008 рр.). У 70-тих роках мисткиня 

визначилася зі своїм улюбленим матеріалом та обрала для своїх витончених 

скульптур рідкісну та складну в обробці породу деревини – сибірську модрину. 

Саме з цього матеріалу створено дві скульптури «Тополя» та «Перелесник» за 

мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Роботи сучасних 

різьбярів із Києва Є.Шаповала та Є.Шевченка свідчать про розквіт у наш час 

цього виду мистецтва.  

Збірка орнаментально-тематичних килимів в експозиції музею 

представлена кількома авторськими роботами: «Ніхто незабутий», 

«Соняшники» Г.Холопцевої, «Мавка в житі» В.Нікуліної, «Веснянка» 

М.Стародуб. Серед експонатів є унікальні зразки тканих та вишитих виробів – 

рушники, сорочки, блузи,репрезентовані роботами майстрів народної творчості 

фабрик художніх промислів Богуслава, Баришівки, Кагарлика, Переяслава. 

Експонуються рушники майстра народної творчості Г.Вереса та братів 

Нечипоренків, вишиті сорочки майстра народної творчості Л.Цибульової. 

Значна частка в музейній експозиції належить колекції кераміки. У ній 

представлені твори майстрів керамічних об’єднань і заводів Опішні, 

Василькова, Київського експериментального кераміко-художнього. 

Нараховується близько 400 одиниць збереження. У музеї представлено вироби 
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вжиткового призначення та декоративно-ужиткового характеру, а саме: 

мальований посуд (горщики, глечики, тикви, вази, барильця, куманці, миски, 

тарелі), зооморфний посуд (барани, леви, бики, птахи), декоративна 

антропоморфна скульптура на теми народного побуту (барині, вершники, 

сюжетні композиції), дитячі іграшки (свистунці). Авторська опішненська 

кераміка представлена виробами І.Білика, В.Білика, М.Китриша, В.Нікітченка, 

В.Омеляненка, Г.Кирячка, О.Селюченко, А.Білик-Пошивайло. Заслуговують на 

увагу роботи майстрів із Васильківського майолікового заводу Надії та Валерія 

Протор’євих, І. Бібіка, М. Денисенка, Н.Ісупової, вироби київських майстрів Я. 

Падалки, Г. Шарай, П. Печорного, М. Галушко.  

Село Дибинці на Богуславщинів давні часи справедливо називали 

гончарною «столицею» Наддніпрянщини. Вже в ХVІІ-ХVІІІ століттях тут 

виготовляли глиняний мальований посуд із самобутніми стильовими 

особливостями. У музеї зберігається група робіт видатного дибинецького 

гончара Михайла Тарасенка. Це декоративні вази «Козак», «Маруся 

Богуславка», антропоморфні та зооморфні скульптури-посудини «Лев», 

«Баран», «Індик», «Вершник на коні», декоративні скульптури за мотивами 

казки «Котигорошко». 

Збірку порцеляни та фаянсу 70-80 років ХХ ст. складають авторські 

роботи провідних фарфорових заводів України: Київського 

експериментального кераміко-художнього, Будянського, Баранівського, 

Коростенського, Полтавського та Полонського заводів. Серед асортименту 

продукції – вази, скульптурна пластика, чайні та кавові сервізи, набори для 

напоїв, декоративні тарелі, оздоблені в техніках надполив’яного розпису, часто 

з доповненням позолоти.Також представлено цілком самостійний напрямок 

сучасного мистецтва фарфору – скульптура малих форм. У збірці 

репрезентовано творчі роботи таких талановитих майстрів, як Ю.Василенко, 

В.Трегубової, В.Щербини, Т.Крижанівської та А.Крижанівського, М.Козака, 

А.Хітько, В.Костенка, М.Тимченко, В.Павленко та інших. 

Надзвичайно цікавою є колекція авторських робіт митців Київського 
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заводу художнього скла. Це анімалістичні скульптури, вази, бокали, набори для 

напоїв. Вироби цікаві своїм мистецьким рішенням, соковитою пластикою, 

формою, витонченістю силуетів, багатою колористикою. Представлено роботи 

художників А.Балабіна, В.Затинайка, С.Голембовської, А.Зельдич та ін. 

Гордістю музею є колекція творів провідних майстрів декоративного 

розпису Л.Миронової, Г.Собачко-Шостак, П.Власенко, М.Приймаченко, 

М.Буряк. Серед когорти славетних українських митців ХХ століття особливу 

увагу привертають роботи геніальної художниці Ганни Собачко-Шостак – 

фундаторки унікального стилю декоративного малювання. Творча особистість 

майстрині із с. Скопці (нині Веселинівка на Київщині) зросла на потужному 

ґрунті народного мистецтва і ще у 20-ті роки минулого століття принесла їй 

світову славу. Високостильові різновиди народного образотворення, хатній 

настінний розпис, народна та монастирська вишивка, килимарство – все це ще з 

юнацьких роківстало першоосновою творчості Ганни Собачко.Талановита 

майстриня гармонійно вводить до декоративно-квіткових композицій на білому 

папері сакральні знаки-символи – кола, півсфери, розетки, канонічно споріднені 

з хатнім настінним малюванням. Лише пізніше художниця замінює біле тло на 

кольорове, яке надавало можливість досягти дещо іншого, ширшого 

колористичного зображення, що наблизило її творчість до станкового 

живопису. Ганна Собачко-Шостак – винятково своєрідна народна майстриня з 

унікальною мистецькою мовою та світовідчуттям. На основі глибинного 

пізнання народної орнаментальної культури мисткиня означила новий 

напрямок у розвитку народного мистецтва – станкове народне мистецтво. 

На особливу повагу заслуговує робота унікальної української майстрині 

живопису, народного художника України Катерини Білокур – «Село 

Богданівка», написаної в 50-х роках минулого століття. Картина справедливо 

вважається перлиною музейної колекції і належить до скарбниці світового 

мистецтва. Творчість цієї самобутньої художниці неможливо віднести до 

якогось певного стилю чи течії. Жінка, що ніколи не навчалася малюванню, 

маючи палку жагу до живопису, створила неповторний художній світ та 
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уособлює дух суто українського мистецтва. Картинам художниці притаманне 

авторське поєднання переливчастої тональності з витонченою кольоровою 

гамою, уособлення гармонії за допомогою лише їй властивої пластики. 

Феномен Катерини Білокур – це розповідь мовою квітів на своїх полотнах про 

людські почуття, абсолютне відчуття кольору, гармонійне поєднання площин і 

ліній, вишикуване деталювання [2]. 

У музеї демонструється виставка робіт самодіяльної художниці з 

Переяслава Валентини Вердоні. Це вишиті та мальовані закладини до книжок, 

пейзажі та натюрморти. Серед мистецьких творів чільне місце посідають 

роботи народного художника, талановитого графіка Василя Касіяна. У його 

доробку колекція офортів, ліногравюр присвячених видатним українським 

особистостям, українському народу, його історії – «Шевченко і Іордан», 

«Шевченко і казашеня», «В.Сосюра», «М.Рильський», «Г.Сковорода», «Архип 

Тесленко», «Є.Патон», «Трипілля ІІ» та інші. 

В окремому залі представлені роботи архітектора, художника, кобзаря 

Георгія Ткаченка. У музейному зібранні знаходиться близько 60 творів митця, 

зокрема – картини, етюди, акварелі, написані протягом усього його життя. 

Переважно це пейзажі, краєвиди, архітектурні мотиви, в яких відчувається 

любов художника до рідної землі, її краси та величі. 

Колекція предметів декоративно-ужиткового мистецтваМузею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» є неоціненним скарбом української 

нації. Споглядаючи ці скарби вітчизняної культури, можна відчути живу 

сутність українського народу. Різноманітні тематичні виставки Музею 

систематично знайомлять шанувальників народного декоративного мистецтва з 

роботами сучасних митців та з творами, що зберігаються у фондах музею. 
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