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УСТУП 

 

Праграма курса ― Музеефікацыя помнікаў матэрыяльнай культуры‖ 

прызначана для студэнтаў па спецыяльнасці ―музейная справа і ахова 

гісторыка-культурнай спадчыны‖. 

 Авалоданне тэарэтычнымі ведамі і практычнымі навыкамі ў дадзеным 

кірунку спрыяе фарміраванню ўсебакова падрыхтаванага спецыяліста ў 

галіне музейнай справы. У працэсе вывучэння курса студэнты набываюць 

веды па пытанням, звязаным з комплексным працэсам музеефікацыі 

помнікаў, які ўключае даследаванне, рэстаўрацыю, захаванне ці аднаўленне 

аб’екта, інтэрпрэтацыю  і арганізацыю агляду помніка шляхам распрацоўкі 

маршруту. 

У выніку засваення вывучэння курса “Музеефікацыя помнікаў матэрыяльнай 

культуры” студэнты павінны ведаць: 

– асноўныя тэарэтыка-метадалагічныя праблемы музеефікацыі і 

сутнасць асноўных паняццяў;  

– шляхі і спосабы музеефикацыі архітэктурных помнікаў як аб’ектаў 

гісторыка-культурнай спадчыны; 

– тэндэнцыі развіцця музеефікацыі і асноўныя яе этапы 

 Студэнты павінны умець: 

– ужываць ідэі і катэгорыі музеефікацыі; 

– аналізаваць працэсы музефікацыі ў  Рэспубліцы Беларусь і іншых 

краінах свету; 

– ахарактарызаваць новыя тэндэнцыі працэса музеефікацыі помнікаў 

– ацэньваць перспектывы музеефікацыі; 

      –  ужываць на практыцы разнастайныя метады музеефікацыі. 

Курс ―Музеефікацыя помнікаў матэрыяльнай культуры‖ непасрэдна 

звязаны з выкладаннем тэорыі  і гісторыі музейнай справы, аховы гісторыка-

культурнай  спадчыны, гісторыі Беларусі, археалогіі, архітэктуры і інш. 
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У межах вывучэння курса прадугледжаны наступныя віды заняткаў: 

лекцыі, семінары, азнаямленне з архітэктурнымі аб’ектамі, якія маюць 

гісторыка-культурную каштоўнасць, заданні для самастойнай работы 

студэнтаў. 

Атрыманыя веды замацоўваюцца ў працэсе практыкі ў музеях краіны. 

Формы кантроля ведаў – залік. 
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Раздзел I. Музеефікацыя як кірунак музейнай дзейнасці 
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Тэма 1. Музеефікацыя як сродак захавання 

гісторыка-культурнай спадчыны 

 

Асноўныя паняцці і сутнасць музеефікацыі. Інтэрпрытацыя паняцця ў 

працах Ф. І. Шмідта, Э. А. Шулепавай, Т. Ю. Юрэневай і іншых. 

Гісторыя і этапы музеефікацыі помнікаў матэрыяльнай культуры ў 

Заходняй Еўропе, ЗША, СССР, Беларусі. Віды музеефікацыі. Формы і 

метады музеефікацыі. Актуалізацыя і музеефікацыя  нематэрыяльных 

гісторыка-культурных каштоўнасцей. 

 Музеефікацыя як способ захавання і выкарыстання  гісторыка-

культурнай спадчыны. Асаблівасці і праблемы музеефікацыі гісторыка-

культурнай спадчыны Беларусі ў канцы XX-пачатку XXI стст. 

 

 Тэма 2. Музеефікацыя помнікаў драўлянага дойлідства 
 

Пастанова Савета Міністраў БССР аб стварэнні Беларускага 

дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту (1976). Навуковая 

канцэпцыя музеефікацыі помнікаў драўлянага дойлідства 

Структура музея. Праблемы фарміравання музеяў пад адкрытым небам. 

Актуальнасць выяўлення помнікаў драўлянага дойлідства. Унікальныя 

помнікі драўлянага дойлідства. 

Аптымальныя формы захавання і прыстасавання помнікаў народнага 

дойлідства да сучасных умоў. Формы і метады захавання помнікаў драўлянай 

архітэктуры. Фрагментарная рэканструкцыя. Праблемы захавання помнікаў 

драўлянага дойлідства. 

 
 
 
 
 
 

 Тэма 3.  Праблемы музеефікацыя помнікаў археалогіі 
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Актуальныя  праблемы захавання і выкарыстання помнікаў археалогіі. Ахова 

старажытных цэнтраў і  культурнага слою. Праблемы захавання і 

музеефікацыі археалагічных аб’ектаў на тэрыторыі вялікіх і малых гарадоў. 

Сістэматычныя ахоўныя раскопкі на новай метадычнай аснове.  

 Рэжым існавання археалагічных музеяў-запаведнікаў пад адкрытым 

небам. Археалагічныя і гэадэзічныя даследаванні. Вылучэнне музея-

запаведніка са сферы гарадской забудовы. Праблема замацавання 

аўтэнтычных археалагічных рэшткаў з розных будаўнічых матэрыялаў. 

Комплекс ахоўных водаадводных мерапрыемстваў. Метады музейна-

кансервацыйнай дзейнасці на помніках археалогіі: метад ―каўпака‖, метад 

натурнай кансервацыі, метад рэканструкцыйна-археалагічнага 

макеціравання. 

Вядзенне на тэрыторыі запаведніка сістэматычных археалагічных 

раскопак на новай метадычнай аснове. Вызначэнне зон аховы. 

 Экспазіцыя старажытнай гісторыі Друцкай воласці ў Талочынскім 

краязнаўчым музеі і макетная рэканструкцыя ўмацаванняў Друцка XII-

XIIIстст. Стварэнні археалагічных музеяў-запаведнікаў. Музеефікацыі 

археалагічнага аб’екта на гарадзішчы ―Бярэсце‖ (1977-1981).  Канцэпцыя 

музеефікацыі Мінскага гарадзішча (2009) і яе перспектывы. 

 

Тэма 4.  Музеефікацыя крэпасцей і замкаў 
 
 Праблемы музеефікацыі крэпасцей і замкаў. Вывучэнне метадаў, 

тэхналогіі і матэрыялаў гістарычных будаўнічых рамѐсел. Вопыт рэстаўрацыі 

перыяда ―бетанізацыі‖ (1970-1990). Найноўшыя тэхналогіі кансервацыі 

крэпасцяў і замкаў. 

  Канцэпцыя і рэалізацыя кансервацыі і рэстаўрацыі замка-крэпасці.  

Захаванне аўтэнтычнасці, інфарматыўнай каштоўнасці і эстэтычных якасцяў 

тарсальнай архітэктуры.  Кансервацыя замка-крэпасці: захаванне 
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ацалелых арыгінальных сцен, вежаў, байніц і іншых частак крэпасці. 

Экспанаванне руін.  

 Музеефікацыя Мірскага і Лідскага замкаў. Музеефікацыя 

мемарыяльный ―Брэсцкая крэпасць-герой‖. Музеефікацыя Бабруйскай 

крэпасці. 

 

Тэма 5. Музеефікацыя паркаў Беларусі 

 

Актуальнасць праблемы захавання паркаў і асноўных элементаў 

гістарычнага паркавага ландшафту. Класіфікацыя паркаў па ступені іх 

захаванасці і па стылѐвых асаблівасцях. Мерапрыемствы па захаванні 

паркавых кампазіцый і збудаванняў. 

 Музеефікацыя гістарычнага парка. Выяўленне відаў і структуры 

паркаў. Этапы даследавання па вывучэнню тэрыторыі паркаў: геадэзічны, 

гістарычны, дэндралагічны, археалагічны. Збор дакументацыі аб парку і 

парках з аналагічнымі характарыстыкамі. Вывучэнне эвалюцыі парка. 

Меры па захаванню цэласнасці паркаў і асноўных элементаў гістарычна- 

паркавага ландшафту. Этапы працы пры аднаўленні. Рэстаўрацыя і 

рэстытуцыя гістарычнага парка. Рэгенерацыя як метад  аднаўлення. 

Рэстытуцыя паркаў. Вызначэнне межаў сядзіб і паркаў. Аднаўленне пабудоў 

сядзіб. 

Малыя архітэктурныя формы гістарычнага парка і іх аднаўленне. 

Вызначэнне зоны аховываемага прыроднага ландшафта. Музеефікацыя 

паркаў у Нясвіжы, Міры. Музеефікацыя Лошыцкага парка. Аднаўленне 

палацава-паркавага комплексу ў сядзібе Агінскага ў Залессі. 

Музей валуноў як помнiк прыроды рэспублiканскага значэння. 

Умоўныя зоны музея валуноў.  

 Пастанова Міжнароднага Камітэта ІКОМАС аб ахове і гістарычных 

паркаў. Вызначэнне гістарычнага парку.  Ахова юрыдычная і 

адміністратыўная. 
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Тэма 6. Музеефікацыя помнікаў прамысловай архітэктуры 

 

 Ступень вывучанасці праблемы ў галіне рэнавацыі і рэканструкцыі 

гістарычных збудаванняў. Пытанні класіфікацыі і тыпалогіі тэхнічных 

музеяў. Сістэма адбора помнікаў прамысловай архітэктуры  для разяшчэння 

музея.  Канцэпцыя захавання прамысловай архітэктуры уральскіх 

даследчыкаў. 

Замежны вопыт музеефікацыі гістарычных прамысловых будынкаў. 

Канцепцыя музея прамысловасці г. Мінска ў гістарычным індустрыяльным 

ландшафце. Праблема функцыянавання тэхнічных музеяў. Ахоўнае і 

музейнае заніраванне даследуемай тэрыторыі. 

Праблема музеефікацыі прамысловых аб’ектаў у Беларусі. Будынкі 

Мінскага лікера-гарэлачнага завода ―Крышталь‖. Музеефікацыя будынкаў 

завода ―Аліварыя‖. Музей гісторыі завода ―Аліварыя‖. Музей піва. 

Музеефікацыя прамысловага аб’екта – шклозавода ―Нѐман‖. 

 Спецыфіка экспазіцыйнай дзейнасці навукова-тэхнчных музеяў. 

Фарміраванне музейных экспазіцый, сістэматызацыя экспанатаў, 

класіфікацыя помнікаў гісторыі тэхнікі на базе комплекса помнікаў 

прамысловай архітэктуры. 

 Міжнародныя арганізацыі, якія займаюцца праблемамі вывучэння і 

захавання індустрыяльнай спадчыны. Міжнародны камітэт па захаванню 

індустрыяльнай спадчыны (ТICCI), арганізацыя ―Еўракультура‖, 

Архітэктурны універсітэт урбаністыкі Венецыя і інш. 

  

Тэма 7. Музеефікацыя помнікаў беларускага іканапісу 

 

Абразы як шматкампанентная структура. Метады даследавання. 

Вывучэнне тэхналогіі стварэння абразоў. Выяўленне першаснага 

размяшчэння абраза. Біялагічныя і механічныя пашкоджванні. Дэфектныя 

акты. Карантін. 
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 Этапы музеефікацыі помнікаў беларускага іанапісу. Рэстаўрацыя 

абразоў. Выпраўленне механічных пашкоджванняў. Прафілактычная 

заклейка. Тэхналогія ўмацавання ляўкасу і фарбавага слоя. Асноўныя 

спосабы замацавання ляўкасу. Выдаленне запісаў, пацямнеўшай аліфы. 

Аднаўленне абразоў. Метад ―урэзкі‖. Аптымальны рэжым захавання абразоў 

у музеях. Экспанаванне іканапісу ў беларускіх і замежных музеях. 

 

Тэма 8. Музеефікацыя гістарычных цэнтраў 

 

Малыя гарады, як захавальнікі гістарычнай і культурнай спадчыны. 

Мястэчкі Беларусі, спецыфічныя асаблівасці іх планіроўкі. Захаванне 

прынцыпаў развіцця, непаўторнасці прыроднага ландшафта і рэгіянальнай 

спецыфікі малых гарадоў. Аднаўленне і ахова каштоўных і значымых 

будынкаў малых гарадоў. Праблемы ўдасканалення архітэктурнага і 

прасторавага асяроддзя невялікіх гарадскіх пасяленняў. Архітэктурны савет 

краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы (АССЕЕ) (1994). ―Устойлівыя 

каштоўнасці архітэктуры малых гарадоў‖ на Кангрэсе Міжнароднага саюза 

архітэктараў у г. Стамбуле. 

 Канцэпцыя музеефікацыі гістарычных цэнтраў гарадоў (Мінск, Полацк, 

Гродна, Магілѐў і іншыя)  і яе перспектывы. 
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