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У ДОКУменТАХ ДеРЖАВнОГО

АРХІВУ ТеРнОПІльСьКОЇ ОБлАСТІ

Висвітлено діяльність музейних установ м. тернопіль та тернопільської 
області на основі документів та матеріалів державного архіву тернопільської 
області. Подано короткий опис складу документів та перелік архівних фондів, 
у яких міститься інформація з даної проблематики.
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сучасний стан розвитку музейної та архівної справи дає змогу 
численним дослідникам, краєзнавцям та історикам віднайти необхідну 
інформацію для написання наукових праць з різноманітної тематики. 
Зацікавленість громадськості історичним минулим з кожним роком 
зростає, і саме музеї як спеціалізовані установи дають змогу ознайоми-
тися з артефактами минувшини. однак стан вивчення діяльності самих 
музейних установ залишається на низькому рівні. документи і мате-
ріали, що зберігаються у державному архіві тернопільської області 
(далі – держархів тернопільської обл.) дають змогу краще висвітлити 
дану проблематику.

мета дослідження полягає в аналізі складу та змісту документів 
та матеріалів державного архіву тернопільської області, що стосують-
ся діяльності тернопільського обласного краєзнавчого музею та інших 
музеїв.

об’єкт дослідження – діяльність музейних установ тернополя з по-
чатку їх заснування до сьогодні.

Предметом статті є документи і матеріали державного архіву 
тернопільської області, що стосуються діяльності музейних установ 
м. тернополя та тернопільської області.

Цілісне вивчення проблеми дасть змогу краще висвітлити діяль-
ність музейних установ, надасть поштовх для подальших наукових до-
сліджень у цьому напрямі. у праці вперше здійснюється максимально 
повний аналіз джерельної бази державного архіву тернопільської об-
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ласті, що стосується даної пробле-
матики і саме у цьому полягає на-
укова новизна дослідження.

науково-практична цінність 
отриманих результатів та основних 
ідей дослідження полягає у тому, 
що проаналізований фактичний 
матеріал, теоретичні положення і 
висновки можуть бути використа-
ні при написанні узагальнюючих 
праць з історії україни, історії му-
зейної справи, в історіографічних 
та краєзнавчих виданнях, при під-
готовці відповідних спецкурсів, у 
практичній викладацькій роботі.

тернопільський обласний кра-
єзнавчий музей створений відпо-
відно до постанови бюро терно-
пільського обкому кП(б)у та облвиконкому від 27 січня 1940 р.1 Попе-
редником сучасного музею був Подільський регіональний музей, який 
діяв у тернополі з 1913 р.2

уперше документи музею впорядковувались в листопаді 1970 року. 
на постійне зберігання було оформлено і внесено в описи 176 справ 
за 1941, 1944–1967 роки3. Повторне упорядкування документів музею 
проведено в серпні 1974 року. на державне зберігання оформлено та 
внесено в описи 43 справи за 1967–1972 роки та частково за 1962–
1966 роки. на даний час в описи внесено 221 одиницю зберігання 4.

документальні матеріали архівного фонду “тернопільський облас-
ний краєзнавчий музей” відклались в основному з 1944 р., і одна справа 
за 1941 р. Це інструкція з охорони пам’яток культури на території тер-
нопільської області5. у фонді наявні: звіт про роботу музею за 1944 р., 
постанова виконкому тернопільської обласної ради від 5 листопада 
1945 р. “Про підготовку до відкриття тернопільського обласного істо-
рично-краєзнавчого музею”, акт від 22 травня 1945 р. про обстеження 
стану та роботи музею6. серед документів: постанови тернопільського 
облвиконкому, накази обласного відділу культурно-освітніх установ 
(1945–1972 рр.); протоколи виробничих нарад і засідань наукової ради 
музею; плани, звіти, довідки про діяльність музею і його відділів; екс-
позиційні плани пересувних виставок; довідки про стан науково-до-
слідної, культурно-масової, агітаційно-пропагандистської роботи му-
зею і його відділів; методичні розробки з питань організації народних 
музеїв і музейних кімнат7.
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методичний лист тернопільського обласного краєзнавчого музею 
“як створити народний музей або музейну кімнату” (1968 р.), складе-
ний корнілевським В. П., Ґеретою і. П., Шведовою г. с., зберігається 
в особовому фонді ігоря Ґерети8.

довідки, інформація і відомості про охорону пам’яток історії, архе-
ології та мистецтва, роботу народних музеїв області9.

Відомості про кількість та списки експонатів музею, поповнення 
фондів10.

Заходи, доповідні записки, листування про святкування знаменних 
і ювілейних дат.

довідки про загиблих радянських воїнів, встановлення меморіаль-
них дошок на території області, злочини нацистських окупантів.

статті, лекції, радіопередачі, підготовлені за матеріалами музею, 
книги відгуків, списки архітектурних і географічних пам’яток області, 
видатних людей тернопільщини. довідки про історію міст, пам’яток 
природи і заповідників11.

листування з міністерством культури урср про створення у с. Ве-
леснів монастириського району музею В. гнатюка, а також з устано-
вами і окремими особами з питань організації виставок, пошуку учас-
ників другої світової війни, з краєзнавчої роботи та поповнення музею 
художніми творами12.

статистичні звіти про роботу музею. кошториси, штатні розписи 
обласного музею та його філіалів. документи профспілкового комітету.

Змістовні документи про музейну діяльність зосереджені в особо-
вих фондах. так, в архівному фонді “ельгорт Бума Бумович (Борис Бо-
рисович) (1923–1989 рр.) – історик, краєзнавець, музейник” зберігають-
ся стаття-довідка до довідника “музеї радянської україни” і документи 
до неї, тематико-експозиційні плани історичного музею у м. Борщеві, 
документи з історії створення музею тернопільського педагогічного 
інституту, план експозиції виставки тернопільського краєзнавчого му-
зею13.

Зацікавлення викликають документи, що зберігаються в архівно-
му фонді “Чернихівський гаврило іванович (1936–2011 рр.) – краєзна-
вець, літературознавець, дійсний член нтШ, член національної спіл-
ки письменників україни”. серед них: план експозиції музею бойової 
слави в с. Плоске кременецького району та опис до нього, рукопис та 
машинопис статті про музей, нотатки до створення експозиції “культу-
ра кременеччини 1920–1939 рр.”, зібрані г. Чернихівським документи 
та матеріали про о. неприцького-грановського та відкриття музею о. 
неприцького-грановського14. Збірка методичних рекомендацій та по-
рад, розроблених тернопільським краєзнавчим музеєм, про облік, ви-
значення та збереження музейних матеріалів, роль і завдання громад-
ських музеїв за 1975–1980 рр., публікації про створення на тернопіллі 
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громадських музеїв, відомості про мережу музеїв та музейних кімнат 
кременецького району15.

Про створення, комплектування та діяльність етнографічно-мемо-
ріального музею Володимира гнатюка у с. Велеснів монастирисько-
го району свідчать документи архівного фонду “Ґерета ігор Петрович 
(1938–2002)”. Це збірки документів про створення та діяльність музею 
за 1969-1971рр., документи про експозицію музею та затвердження 
його філіалом тернопільського обласного краєзнавчого музею, маши-
нопис з авторськими правками і. Ґерети “Попереднього експозиційного 
плану музею”16. Відкладено в фонді листування і.П.Ґерети з науковця-
ми львова, києва, Пряшева, мінська з питань оформлення експозиції 
музею та можливості комплектування музею різними матеріалами, лис-
тування з о. Черемшинським з питань творчої співпраці17.

Привернуть увагу документи (листи, акти прийому-передачі пред-
метів, знайдених під час розкопок та їх описи) про археологічну діяль-
ність і.П. Ґерети із відомостями про археологічні розкопки у Чернелеві-
руському тернопільського району18.

у документах архівного фонду “медведик Петро костьович 
(1925–2006) педагог, літературознавець, фольклорист, етнограф, бі-
бліограф, мистецтвознавець” зберігаються документи про виконаний 
П.к.медведиком комплекс робіт із оформлення експозиції обласного 
музею “театральна тернопільщина” у м. копичинці гусятинського ра-
йону в 1986–1989 рр.19.

Збірки публікацій про меморіальний музей соломії крушельниць-
кої у с. Біла та меморіальний музей-квартиру співачки у м. львові, світ-
лини з фондів музично-меморіального музею соломії крушельницької 
у м. львові зберігаються в архівному фонді “Хаварівський Богдан Ва-
сильович (1948) педагог, архівіст, митець, громадський діяч”20.

у фондах держархіву області широко представлена бібліографія 
музейної справи на тернопільщині. Перлиною колекції документів 
дато є “Путівник по подільському музеї в тернополі”, що вийшов 
у світ в 1913 р. з нагоди відкриття першої виставки. тоді в структурі 
музею було 4 експозиційних зали, що розкривали усі тогочасні аспекти 
історії, геології та природи краю. у першому виставкому залі розміс-
тили експонати, присвячені археологічним знахідкам, що на початку 
століття були знайдені під теребовлянським замком і передані магі-
стратом цього містечка музею, в другій залі представлено експонати іс-
торії краю починаючи з 17 століття, третя зала присвячена нумізматиці 
та скульптурі, а четверта – геології та природничій історії краю21. 

у грудні 1982 р. тернопільський обласний краєзнавчий музей 
отримав нове приміщення площею понад 2000 квадратних метрів в 
центральній частині обласного центру22. 1986 р. у видавництві “каме-
няр” вийшов у світ путівник “тернопільський краєзнавчий музей” з 
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оновленою експозицією. у 1998 року Венедикт лавренюк та ярослава 
гайдукевич видали перший путівник часів незалежної україни “терно-
пільський обласний краєзнавчий музей”, де крім інформації про істо-
рію музею та його експозицію подано інформацію про всіх працівників 
установи23.

упродовж 1960–1990-х рр. на території тернопільської області 
створено також низку меморіальних музеїв відомих уродженців краю. 
на 1989 р. в області функціонувало 16 державних музеїв, 13 з яких 
на правах відділів тернопільського обласного краєзнавчого музею. ін-
формацію про експозиції кожного закладу було узагальнено в спеці-
альному путівнику “музеї тернопільщини”, який підготували провідні 
краєзнавці Венедикт лавренюк, ярослава гайдукевич та ірина Зелена24. 
у світ виходили і окремі путівники. так, 31 травня 1969 р. у с. Велеснів 
монастириського району було створено меморіальний музей видатного 
українського етнографа та фольклориста Володимира гнатюка25. Вже у 
1971 р. львівське видавництво “каменяр” до сторіччя від уродин ака-
деміка підготувало нарис-путівник “етнографічно-меморіальний музей 
Володимира гнатюка у Велесневі”, авторами видання були незабутні 
тернопільські краєзнавці ігор Ґерета та остап Черемшинський25. Через 
одинадцять років видавництво “каменяр” у 1991 р. випустило нове ви-
дання однойменного нарису-путівника, що було позбавлене ідеологіч-
них нашарувань26.

у 1963 р. в с. Біла тернопільського району було створено музей 
соломії крушельницької – видатної української оперної співачки, пе-
дагога. у 1978 р. у львівському видавництві “каменяр” видано нарис-
путівник “музей соломії крушельницької” за редакцією ігоря Ґерети, 
де яскраво описано життєвий і творчий шлях знаменитої співачки та 
подано інформацію про історію музею та експозиційні матеріали27. 

Відомий краєзнавець гаврило Чернихівський у 2006 р. підготу-
вав та видав нарис-путівник “Великобережецький літературно-мемо-
ріальний музей олександра неприцького-грановського”, де доступно 
описано життєвий шлях поета-модерніста, а також експозицію музею, 
створеного земляками восени 1996 р.28. Відомий краєзнавець Волині у 
2005 р. підготував та видав путівник “кременецький краєзнавчий му-
зей” про установу, якій гаврило іванович присвятив усе своє життя29.

у 2007 р. до 120-річчя від дня народження геніального українсько-
го театрального режисера леся курбаса вийшов у світ нарис-путівник 
“меморіальний музей-садиба леся курбаса” краєзнавця ольги Васили-
шин, котра опікується установою в с. старий скалат Підволочиського 
району з 1989 р.30.

у 2011 р. під редакцією ігоря дуди світ побачило видання “тер-
нопільський краєзнавчий музей 1991–2011”, де детально описано віхи 
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становлення, експозиційну та фондову тематику відомої мистецької 
установи краю31. 

не менш унікальним музеєм тернопільщини є єдиний в країні 
музей книги в м. Бережани, що веде свою історію з 1984 р. Про цю 
установу, етапи її становлення та досягнення, а також про літературне 
тернопілля йдеться у рідкісному виданні “Храм книги”, що вийшло в 
1994 р. до 10–ти річного ювілею музею32.

Про нелегку роботу музейників, історію музейної справи області 
йдеться в науково-краєзнавчих виданнях відомих тернопільських кра-
єзнавців Венедикта лавренюка “Храм в дзеркалі ріки” та ярослави 
гайдукевич “не перервати духовності нитку...”33. 

навіть такий невеликий екскурс по фондах та бібліографії держав-
ного архіву тернопільської області засвідчує, що архівісти і музейники 
області роблять одну велику справу – формують пам’ять сьогодні про 
вчора, наближуючи нескінчене завтра.

отже, можна зробити висновок, що у сховищах державного архіву 
тернопільської обл. зберігається чимало важливої та цікавої інформа-
ції про діяльність тернопільського обласного краєзнавчого музею та 
інших музейних установ області. Значна кількість цих матеріалів ще не 
була використана та введена у науковий обіг. дане дослідження є спро-
бою спростити пошук інформації для подальших дослідників музейної 
справи тернопілля, краєзнавців та усіх тих, хто цікавиться музейною 
справою рідного краю.
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освещена деятельность музейных учреждений тернополя и тернополь-
ской области на основании документов и материалов государственного ар-
хива тернопольской области. Представлено краткое описание состава доку-
ментов и перечень архивных фондов, в которых содержится информация по 
данной проблематике.

Ключевые слова: тернопольский областной краеведческий музей; 
госу дарственный архив тернопольской области; документы; музейное дело; 
фонды.

The activity of the museum institutions of Ternopil and Ternopil region on 
the basis of the documents and materials of the State Archive of Ternopil region is 
considered. The brief summary of the documents and the list of the archive funds, 
which consist information on the mentioned problematic, is given. 

Key words: Ternopil regional natural history museum; State Archive of 
Ternopil region; documents; museum affairs; funds.


